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"A pomba leve, atraveeeando o ar em eeu
vôo lento e percebendo sua resistência,
imagina que o vôo seria mais fâoil no espa_
go vazio". "*

Immanuel Kant
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R E S U H 0

Foram medida* a» dittribuiçõe* angular**

do eepalhamento elá*tico e inmlaatieo da partieutaa alfa

da 18 MaV da energia ineidanta por lk2Ce. Determinou-**

a* diatribuiçõea angularaa eorraapondantaa aoa aaguintaa

aatadoa do núcleo alvo: 641, 1.119, 1.450, 1.S36, 1.653,

1.741, 2.004, 2.043, 2.114*2.12S, 2.279, 2.364, 2.542,

2.604 a 3.067 KaV.

Analiaaram-a* aa diatribuiçõaa angulara*

correspondent** ao estado fundamental e ao* seis primei-

ro* estado* excitados, dentro do oontexto do* modelo* vi-

braeional anarmônieo e rotaeional simétrico, pela teoria

de canais acoplados. O modelo vibraoional anarmônieo fo£

neeeu a melhor e mais completa descrição dos dado* experi_

mentais. Foram determinadas a* funções de onda e o* para

metro* de deformação doe eetadoe estudados.
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A B S T R A C T

Th* angular distribution of th* elastic

and intlastirt scattering of a partial** corresponding to

th* txcitation of th* low-lying collective states of
1H2C* ver* measured at an incident energy of 18.0 MeV.

Th* angular distribution of th* following excited state*

ver* obtained: 441, 1.219, 1.450, 1.536, 1.653, 1.742,

2.004, 2.043, 2.114, 2.125, 2.279, 2.364, 2.542, 2.604 *

3.067 H*V.

Th* angular distributions of th* ground

state and the first six *xcit*d states wer* analysed

within th* framework of th* Anarmonic Vibrational and

Sims trie Rotational Models, with th* Coupled Channel
r"

Theory. The Anarmonic Vibrational Model gave th* best

and most complete description of th* experimental data.

The wave functions and th* deformation parameters of the

analysed states were determined.
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1. INTRODUÇÃO

Nas últimas duas décadas, os núcleos vibra

cionais e rotacionais típicos foram exaustivamente estuda

dos por espalhamento de hadrons, determinando-se seus pa-

râmetros de deformação dinâmicos e estáticos respectiva-

mente.

Recentemente grande atenção tem sido dada

aos núcleos rotacionais da região de transição prolata-ob

lata, enquanto que poucos trabalhos tem focalizado de for

ma abrangente e sistemática a transição vibracional-rota-

cional. Nesta região vários efeitos das crescentes anar-

monicidades introduzem dificuldades na análise teórica,

dificultando uma boa reprodução dos dados experimentais.

Neste trabalho realizamos a medida do espa

lhamento inelástico de partículas alfa de 18 MeV de ener-

gia incidente pelo 142Ce, obtendo níveis de energia e dis

tribuições angulares.

A energia do projétil foi escolhida em tor

no da barreira coulombiana para que os efeitos de interfe

rência nuclear e coulombiana fossem maximizados, permitin

do uma boa observação dos dois processos de excitação.

O núcleo do 1<f2Ce foi escolhido por se si-

tuar numa região de nuclldeos que realizam a transição ro

tacional-vibracional-rotacional, permitindo uma análise

ampla e consistente de suas propriedades dentro do contex

to dos núcleos (isótopos e isõtonos) vizinhos.

Escolhemos partículas alfa como projéteis
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por serem bastante eficientes na excitação de estados nu-

cleares coletivos. Por outro lado, como possuem spin ze-

ro, a descrição da força de interação nuclear fica bastan

te simplificada.

Nos capítulos 2 e 3 apresentamos , respec-

tivamente, os aspectos mais importantes dos Modelos Nu-

cleares a serem utilizados e da Teoria de Canais Acopla-

dos empregada no cálculo das distribuições angulares. Nos

capítulos 4 e 5 discorremos respectivamente sobre o arran

jo experimental e a redução dos dados. A análise dos da-

dos experimentais se constitui ,no capitulo 6 e, finalmente,

no capítulo 7 discutimos a análise realizada, comparando

nossos resultados com outros dados da literatura. No ca-

pitulo 8 apresentamos um resumo das principais conclusões

obtidas neste trabalho.
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2. MODELOS NUCLEARES

2.1. - Descrição de nOcleos e os Modelos Coletivos

A primeira descrição para o núcleo par

tiu quase que naturalmente da analogia com o já estabele-

cido modelo para o átomo. Neste caso um potencial cen-

tral efetivo e auto-consistente pode ser determinado para

descrever a dinâmica de qualquer elétron. Para o núcleo

a situação imediatamente não parece ser passível de des-

crição por um centro dominante de força. 0 movimento dos

nucleons influenciam o potencial no qual eles se movem.

Desta forma o potencial efetivo para o caso nuclear deve

ser não-esferico e não-estático. No entanto a filosofia

básica do modelo atômico foi utilizada para construir vá-

rios modelos nucleares de camada. Como é bem conhecido,

estes modelos tiveram bastante sucesso desde os primeiros
2 3)

cálculos ' , em explicar uma série de propriedades

nuclaares, especialmente os efeitos de camada fechada

observados nas sistemáticas nucleares.

No entanto, vários parâmetros nucleares,
*»)

tais como o momento de quadrupolo e as taxas de Tran-

sição E2 , muito maiores que os esperados pelos mode-

los de camada, indicavam a existência de um comportamen-

to nuclear diferente.

Neste caso as grandezas características do

núcleo seriam ampliadas por uma ação do conjunto de nú-

-3-



cleons. Os aspectos dinâmicos do campo nuclear seriara as.

sociados a oscilações da estrutura como um todo, explican

do assim os "efeitos coletivos" citados. Verificou-se que

se os núcleos são considerados como corpos deformados,

tendo forma não esférica permanente, obtém-se grandes va-
6)

lores para os Momentos de Quadrupolo Elétrico . Por

outro lado, a idéia de "movimento coletivo" da matéria nu

clear levou â utilização do clássico Modelo da Gota

Liquida , tanto para o cálculo da energia de ligação
9,10) _ 11)

dos núcleos , da fissão nuclear , como das

excitações nucleares através do tratamento quântico das
12)

vibrações superficiais

Desta forma os núcleos "esféricos" seriam

descritos por vibrações superficiais e â medida que mais

núcleons fossem adicionados, sua estrutura passaria a se

deformar em função da polarização produzida pelos nú-
13)

cleons desemparelhados no caroço esférico

Com base nestas idéias foi desenvolvido,

nos anos 50, o Modelo Coletivo Unificado, que deu ótimos
m>

reBiltados . O Modelo Coletivo engloba propriedades

do modelo de camada e do modelo da gota liquida.

A hipótese principal, que difere daquela

do modelo de partícula independente, é que no Modelo Uni-

ficado, um certo número de partículas pouco ligadas ao ca

roço, movem-se em um potencial que varia vagarosamente, o

qual se origina da deformação nuclear. Esta deformação

do caroço do núcleo leva a modos de excitaçâo que são

classificados como vibracional e rotacional.
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Na descrição vibracional os estados excita

dos são produzidos por oscilações da superfície da "gota

nuclear" em torno da forma de equilíbrio esférica. Quan-

do mais núcleons são adicionados, esta passa a ser defor-

mar permanentemente, adquirindo assim também graus de li-

berdade de rotação. As excitações rotacionais dominam a

descrição do núcleo quando este se situa no limite de

grandes deformações (vide figura 2.1.1).

M+4 M+2 M
M+a

M + 4

M+6

0

• protela

- 8
M*IO

Figura 2.1.1 - Representação esqueniatica da energia potencial nu-
clear total como função do parâmetro de deformação
superficial ó, ã medida gue o número de neutrons va
ria a partir do número mágico M=82 1 5 ) .

Os dados experimentais dos níveis de ener-

gia dos núcleos em função de A e Z mostram de forma clara

as regiões de validade dos vários modelos de descrição do

núcleo. Uma das informações relevantes ê a razão entre

as energias dos primeiros estados nucleares 4 e 2 res-
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pectivaaente. No Modelo Vibracional Harmônico esta ra~ão

ê 2.00, enquanto que no Modelo Rotactonal Sirt&trico é

3.33. A figura 2.1.2. mostra a razão experimental

E (4+)/E (2 ) em função de A e Z, onde podemos ver a tran

sição dos núcleos da região vibracional para a rot acionai.

MO

100

Figura 2.1.2 - Razões experimentais FIJ(4
+)/E1(2

+) em função de A,
com os isótopos de mesmo Z conectados por uma linha.
0 Modelo de Davydov e Filiopov restringe esta razão
no Intervalo 2.67-3.33. 0 Modelo de Momento de
Inércia Variável com momento de inér;ía para o estado
fundamental I0>0 permite razões entre 2.23 e 3.33.
Uma extensão deste modelo para valores negativos de
Io permite razões a partir de 1.82. 0 modelo de vi-
brador esférico puro previ exatamente 2.00 para esta
razão15'.
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2.2. Modelo Vlbroclonol

Neste modelo o núcleo ê considerado como

una gota de fluido incompresslvel de superfície bem defi-

nida e a função de onda descrita em termos do raio vetor

que especifica a superfície nuclear:

onde Ro é o raio do núcleo esférico

Yj. são harmônicos esféricos

a. são os parâmetros de deformação que determinam

a distorção da superfície nuclear

Desta forma as variações nos parâmetros

a. representam as oscilações na superfície nuclear. A

energia cinêtica T do transporte de massa no núcleo é:

•>*!%/

onde B, corresponde ao momento de inércia do núcleo

coro respeito a mudanças na deformação.

A energia potencial para o movimento cole-

tivo és

„ _ 1
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onde C* são os coeficientes de deformabilidade que nedem

a resistência do núcleo S deformação

A Hamiltoniana total H é dada por:

H = E + I H,0 AÍ x»

onde: E é a energia do núcleo com forma esféricao

H. é a hamiltoniana da superfície nuclear:

4

que corresponde a um conjunto de osciladores harmônicos

desacoplados de freqüência clássica w, dada por:

A Hamiltoniana H. é quantizada introdu-

zindo a variável ir. canonicamente conjugada a C U J

a

-8-



sendo neste contexto o, e ir. escritas em termos dos

operadores de criação (b* ) e aniquilaçao (b- ) dos quan-

ta dos osciladores:

'Ay

Xy

tóX X
2ft

W X B X
2n

1 / 2

•

1 /2

•

a i

L X w « x B x

X-y

(-l)yirx

i
tóxBx

cuja solução e E. = \ fua^ ) , r\. - 0,l,2r...

onde n, é o número de osciladores ou fônons no modo de

oscilação X

3/2 -
e lua 2L * A

1MeV segundo o modelo hidrodinamico
12)

0 espectro de energia é então:

0 momento angular de um fônon no estado X

ê \, sua componente Z é y e sua paridade é (-1) .

'Ali 0, é:

A função de onda do estado fundamental

-9-
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onde N é a constante de normalização.

A função de onda para o estado de um fônon

no medo X de energia -fito. é:

•l

O estado i|>0 é não degenerado e correspon

de a momento angular zero (0+). 0 estado ̂  é (2X+1) ve

zes degenerado e corresponde a um momento angular X.

Vamos agora examinar os sucessivos muitipo

los vibracionais:

é associado com mudança de volume. Como os núcleos são

aproximadamente incompresslveis, espera-se que a energia

associada a este tipo de oscilação seja grande. Desta

forma supõe-*se que excitações de monopolo não devam con-

tribuir para os níveis de energia mais baixos da maioria

dos núcleos.

as oscilações de dipolo correspondem a deslocamentos do

-10-



centro de «assa. e não Influencia* a estrutura interna do

núcleo.

X - 2

as oscilações de quadrupolo são consideradas como o modo

de oscilação mais baixo de interesse

X « 3

oscilações de octupolo, o segundo modo mais importante

dos núcleos vibracionais.

Para as oscilações de quadrupolo, X = 2, o

modelo prediz, levando em conta que os fônons obedecem ã

estatística de Bose-Einstein, os seguintes estados excita

dos:

n«. a 1 E = nu. J = 2

n 2 p - 2 E - 2ftw2 J* » 0+, 2 +, 4 +

Ho ** 3 E • 3fiw_ J = 0 , 2 , 3 , 4

As oscilações de octupolo, X • 3, devem

ser observadas aproximadamente a partir da região onde e£

tão os estados de 2fiu>2:

n3y - 1 E • *« 3 j w « 3

H 3 M - 2 E - 2ft«3 Jw - 0

-11-



Espera-se assi», para os estados de «ais

baixa energia, o espectro nostrado na figura 2.2.1.

10

Q)

Lü

i r

t* tiw_ r,2".3",4~,5"

±-*?m-A Cl I I

Figura 2.2.1 - Espectro de energia de um nOcleo
vibracional de A - 150 segundo o
modelo hidrodinâmico

A degenerescência no tripleto de dois fônons é devido â

aproximação de oscilador harmônico para o núcleo. A in-

trodução de pequenas anarmonicidades no modelo separa es-

tes estados, levando a uma descrição mais reallstica do

espectro de energia.

-12-



A deformação a&dia de um núcleo no estado

,1/2

e a probabilidade de transição elétrica :

ft ^ * ** *1V0 m

B(BX» 0* - X)

2.3. Modelo Rotoclonol Simétrico

Trataremos o movimento rotacional coletivo

de núcleos que possuem simetria axial de maneira análoga

ã rotação de um pião simétrico.

Para descrever o sistema usaremos dois con

juntos de eixos ortogonais:

sistema de referência fixo no corpo, de eixos 1,

2 e 3, que chamaremos de sistema intrínseco;

- sistema de referência fixo no laboratório, de

eixos x, y e z, que chamaremos sistema de labora-

tório.

0 eixo 3 será usado como eixo de simetria

do rotor. I. e I são os momentos de inSrcia para rota-

-13-



ções entorno do eixo 3 e de um perpendicular a ele res-

êctivamente. I ê o operador de momento angular total, M

a sua componente ao longo do eixo Z e K a componente ao

longo do eixo de simetria 3. O diagrama dos momentos an-

gulares pode ser visto na figura 2.3.1.

•

M

A
Figura 2.3.1.

Diagrama esquematico dos momentos angulares de
um núcleo deformado.

A Hamiltoniana do sistema é dada por:

H
-2 -2
I - K

As funções de onda nucleares são as fun-

ções D, que transformam os harmônicos esféricos sob rota-

ções finitasi

-14-



onde 8,4> e \|» são os ângulos de Euler.

Teremos então:

-2 T ? T
I D - * 1(1+1) D

MK MK

K D1

MK MK

M D1 = -RMD1

MK MK

A função de onda normalizada da hamiltonia

na do sistema é:

1/2

[ _1/2 j
2I!X D O
8ir2 J MK

cujos auto-valores de energia são:

-n2EIK Tlil+l) - K21 + -^— K2

Para núcleos par-par com simetria axial te

remos K « 0. Neste caso:

M O £ | I M O >" Y
I M

 (0'

-15-



•fr

Devido ao fato de um esfexõide ser inva-

riante por uma rotação de ir radianos entorno de qualquer

eixo que passe pelo seu centro, a função de onda deve ser

invariante sob o operador de rotação R

resultando em:

•SE [^Tfc 1
MK [ 16w2 J [ MK M,-KJ

Lembrando que:

MK

R? - 1

se K - 0 e •M

então I • 0,2,4,6, ...

-16-



Na figura 2.3.2 podemos ver o espectro de

energia esperado para um núcleo rotacional simétrico.

40

& 30

S 10
UJ

UJ

0

-

, 2*
x

Figura 2.3.2

Espectro de energia
esperado para um nií
cleo rotacional s i -
métrico.

Se o núcleo t iver graus de liberdade in-

trínsecos adicionais, associados com o movimento de rota-

ção (vibrações por exemplo), os quais representaremos por

X , então a função de onda correta será:

5 I I M K >
[16TT2J M,-K

- 1 7 -



e o valor da energia do estado rotacional adicionar-se-ã

â energia de excitação do estado intrínseco.

No caso de deformações de quadrupolo, X-2,

a superfície do elipsõide ê descrita por:

R<e«, ••) = R O [ I + I o* Y*
y

e a diferença em relação ao raio RQ de uma esfera de igual

volume é:

- RQ=R0 l o* Y2y

onde os parâmetros a_ e os ângulos polares 0* e 4>' são

com respeito ao sistema de laboratório.

Como ÓR é real, temos:

implicando que teremos apenas cinco constantes de deforma

ção, duas especificando a forma e três a orientação.

No sistema intrínseco, no qual os eixos

coordenados coincidem com os eixos principais, denotare-

mos os parâmetros de deformação a por a., h relação

entre os parâmetros de deformação nos dois sistemas é:

-18-



Definimos:

PCOPY

°21 2-1 w

•22

As deformações ôR. ao longo dos eixos

principais j = 1,2,3 (sistema intrínseco) serão:

6Rj = /mTT PRocos (Y " - T

onde o parâmetro 3 é uma medida do desvio da esfericidade

e Y determina a forma do núcleo, como vemos na tabela 2.4.1

TABELA 2.4.1

FORMAS NUCLEARES PARA DIFERENTES VALORES DE y

Y

0

ir

2nn/3

(2n+l)ir/3

? nir/3

Forma

esferóide prolato

esferõide oblato

esferóide prolato

esferõide oblato

elipsóide (três eixos

desiguais ao longo dos

eixos principais)

Eixo de Simetria

eixo 3

eixo 3

-19-



Um nücleo deformado apresenta distribuição

de carga que não é mais esfericamente simétrica e portan-

to pode apresentar vários momentos de multipolo elétrico.

0 operador de multipolo elétrico ê:

/rX

onde p é a densidade de carga nuclear

Os elementos diagonais do operador de mul-

tipolo elétrico definem os momentos estáticos de A-polo e

os elementos de matriz não diagonais (momentos de transi-

ção) desse operador, definem a amplitude de transição nu-

clear EX.

0 operador de quadrupolo elétrico é:

Y20(9) dx

onde 6 é medido a partir do eixo de simetria no sistema

intrínseco.

0 momento de quadrupolo intrínseco Q. da

forma nuclear é definido pelo elemento de matriz diagonal

do operador de quadrupolo elétrico na base intrínseca |K>:

Como eQ2- {^-) IJí'(E2;0)

-20-



onde II)1 (E\;ii) denota a componente do operador de multi-

polo no sistema intrínseco, então:

eQ0 = (—i)
172 <K|mI(E2;0)|K>

Introduzindo a probabilidade reduzida de

transição X-polar B(EX) pela relação:

B(EA, IiKi^IfKj) - l |<IfMfKf|

K Í>|
2

chegaremos a:

B(E2; I^-^X) = "^7e2Q201 <I±2K0

No caso de um rotor simétrico (núcleo par

par) , temos que a probabilidade reduzida de transição en

tre os membros da banda rotacional K=0 êt

0 momento estático de quadrupolo elétrico

de um estado nuclear |JM> é definido por:

1 2 <JJK| IH(E2;0)| JJK>

onde J é o momento angular total e M sua componente z.
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Se o estado |JM> £ assumido como membro de

una banda rotacional, o momento de quaârupolo medido no

laboratório Q, (momento de quadrupolo espectroscopico) se
ü

relaciona com QQ por:

Q - 3K2- J(J+1)
UJ (J+l)(2J+3) W0

Supondo uma distribuição de carga constan-

te para o núcleo, Q determina a forma geral do mesmo:

Qo • 0 forma esférica

Q > 0 prolato

Q < 0 oblato

Através da equação para B(E2; I+I+2), pode

chegar a:

Qo - / T - B(E2, O+

| ^ » 0.9059/B(E2 > 0+-• 2+)
rot

Por outro lado, tomando o núcleo como um

esferóidc uniformemente carregado, com coordenada radial

de superfície na format

Í R0 [i+e Y 2 0
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o momento de quadxupolo intrínseco QQ ser&:

Qo - e Jd
3rp(r) <IM|3z2-r2

—2— Ze R?B[1+0,1583+ . . . ]
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3. TEORIA DE CANAIS ACOPLADOS

3.1. - Introdução

Nas décadas de 60 e 70 foram realizadas mui-

tas experiências de espalhamento elástico, inelástico e

de reações de transferência com partículas leves. Os nú-

cleos alvo abrangeram toda a tabela periódica e em re-

giões de baixa e média energia do projétil. Grande parte

destes dados foram analisados usando a aproximação de

Born de ondas distorcidas de primeira ordem ou DWBA. O su

cesso destas descrições se deve basicamente ao fato da in

teração nestas reações ser fraca e poder ser tratada por

uma teoria de perturbação de primeira ordem.

No entanto tem se observado em muitos ca-

sos de espalhamento inelãstico valores altos de secção de

choque, comparativamente a reações de transferência, mos-

trando que a interação no processo inelástico é mais for-

te que no de transferência/ tornando menos realística a

aproximação de primeira ordem. Este é o caso dos núcleos

que apresentam fortes características coletivas.

Por outro lado, existem estados de baixa

secção de choque, mas de natureza fortemente coletiva, eu

jo processo de excitação não é de uma etapa como os implí

eitos nos cálculos de DWBA. São, por exemplo, os estados

de mais de um fõnon em núcleos vibracionais ou membros

mais altos de uma banda rotacional em núcleos deformados.
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A excitação destes estados se fax através dos estados de

•ais baixa energia de excitação por processos de Múlti-

plas etapas. Tais processos teriam que ser descritos por

aproximações de Born de ordem mais alta, complicando bas-

tante os cálculos computacionais.

Desta forma os Cálculos de Canais Acoplados

em que a interação é tratada exatamente, dentro do espa-

ço de configuração escolhido, e os processos de mais de

uma etapa são automaticamente levados em conta pela adi-

ção de mais canais na descrição da reação, se tornaram na

opção adequada para a análise consistente das reações de

espalhamento inelástico.

A importância dos Cálculos de Canais Acopla

dos para a análise de reações com núcleos coletivos foi
18)

originalmente apontada por Bohr e Mothelson e aplicado
19)

ao estudo do espalhamento inelástico por Yoshida , em-

bora ainda com fortes hipóteses restritivas nos cálculos

numéricos.
0 sucesso do Modelo õptico na análise do

20)

espalhanento elástico de vários projéteis por vários

núcleos, em amplo espectro de energia e as facilidades de

computadores de grande capacidade e alta velocidade torna

ram factíveis as análises mais realistas dos processos de

espalhamento baseadas em cálculos de canais acoplados.
21)

0 exaustivo trabalho de Tamura , que tra

tou de forma sistemática e flexível o espalhamento inelá£

tico dentro dos modelos vibracional e rotacional para nú-

cleos de A par e Impar, foi o ponto de partida para os
-25-



programas de canais acoplados mais sofisticados desenvol-

vidos depois.

A formulação geral parte de potenciais óp-

ticos usualmente não esféricos, que sio reescritos de ma-

neira adequada ã natureza física do núcleo alvo. Os ter-

nos que determinam o acoplamento entre os canais sio derî

vados explicitamente, sendo que a equação de Schrôdinger

se torna um sistema de equações diferenciais acoplados a

ser resolvido para a obtenção dos elementos de matriz S,

a partir dos quais as várias distribuições angulares de

secção de choque são calculadas.

3.2. - fi Potenciol Qptlco Esférico

A interação da luz com um meio que exiba

absorção e refração é representada por um índice de refra

ção complexo. Em analogia com a Óptica, um potencial com

plexo de interação nuclear é utilizado para simular a in-

teração de um projétil com o núcleo. Neste caso o projé-

til tanto pode ser espalhado elasticamente como modifica-

do, por exemplo numa reação de transferência ou no espa-

lhamento inelástico.

A parte real do potencial Óptico Nuclear

representa a interação média entre os núcleons do alvo e

os do projétil. A parte imaginária representa a absorção

de partículas do feixe incidente por outros canais de rea
«
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çio que não o elástico.

Dentro do contexto do Modelo Óptico para o
22)

potencial nuclear , utilizamos o potencial difuso de

Moods-Saxon na forma:

V(r) = VH(r) + V^ír).»..*) + Vc (r)

onde:

VM é o potencial de interação nuclear:

VH(r) * -V f <r,R,a )-i [wv f (r^a^-H^ g(r,Rs,

é o potencial de interação spin-órbita:

f ( r' Río' aL ) + l w (>T

sendo í e g os fatores de forma de volume e superfície

respectivamente:

-1

1/3
o n d e Rx • rx A

Vc(r) S o potencial de interação Coulombia

na, produzido por uma esfera uniformente carregada:

-27-



Vc(r)

ZPZA e*
r

para r>R

r<Rc

onde os Indices P e A referem-se respectivamente ao projé

til e alvo, R » r Ac c

do núcleo alvo.

ê o raio Coulombiano e A é a massa

No caso do espalhamento de partículas alfas,

por terem spin zero, não utilizamos o termo V-. Por ou-

tro lado o termo imaginário do potencial de interação nu-

clear foi descrito apenas pela parte volumétrica W . Os

seis parâmetros restantes são determinados pelo ajuste

dos cálculos teóricos aos dados experimentais usando o

critério de minimização do X2 ("chi-quadrado"):

onde N é o número de pontos experimentais, o_ e o são
E X

respectivamente as medidas experimentais e previsões teó-

ricas para a secção de choque num ângulo B^ e àa£ é o er-

ro na secção de choque para cada ponto experimental.

De acordo com o formalismo exposto, os cál

culos da secção de choque de espalhamento elástico foram

feitos com o programa MODOPT
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3,3, - fí Formollsmo de Conals Acoplados21

3.3.1. - 0 Potencial de interação nuclear

Vanos considerar que os movimentos coleti-

vos nucleares podem ser descritos em termos de deforma-

ções permanentes ou vibrações da forma nuclear. Assim a

interação global a que uma partícula incidente é submeti-

da ao interagir com um núcleo coletivo é representada por

um potencial óptico não esférico V(r,6,+), onde os termos

V-j e W foram eliminados por se tratar de espalhamento

de partículas alfa:

- (V+iW) + Ve (1)
l+exp[(r-R)/a] c

Na equação (1) faremos R depender das coor

denadas polares 0 e $ de acordo com a natureza coletiva do

núcleo alvo em questão.

Se o núcleo alvo é susceptível a vibrações

em torno da forma de equilíbrio esférico, escrevemos;
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Por outro lado, se o. alvo ê um núcleo de-

formado axialmente simétrico, temos:

R « R Cl • I g% Y,. <e«)) (3)V 1 • I h Yxo <e'»

1/3

Mas equações (2) e (3) RQ= r A , onde A é o numero de

massa do alvo. Em (3) o ângulo 6' se refere ao sistema

de referência fixo no corpo.

Para resolver o problema de espalhamento

são feitas as seguintes aproximações:

(i) Para núcleos vibracionais inserimos a equação

(2) em (1) e expandimos o resultado em potências

Definindo e como:

e • exp [ír-R0)/a]

e tomando a série até segunda ordem em J o Y» i temos:

(Rj/2a2)e(l-e) (l+e)"3([ a À(| YXv>
2 •

(4)
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Ha equação (4) podeatos usar a relação se-

guinte :

i. lu lx"X-A4w)1/Z x](X'X"00|XO)
Xy AV AV A>*A"

x £Y (a »a ) (5)
p Xy * * *"

1/2
onde X = (2A+1) , enquanto que o símbolo • representa

a adição vetorial:

A interação Coulombiana é escrita como:

vc

(Hide Z6 e Z'e são as cargas do projétil e do alvo respec

tivamente, Ç>(x' ,B* ,f) é a distribuição de carga do alvo,

que suporemos constante dentro do raio Coulombiano R

(e1,^1) e zero fora. Assim p é escrita como:

p(r»,$',•') - (3/4irR* )6 (Rc(6
t,*l)-r') (7)
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onde 9(c)>l se r>0 e Kr)«Q se r<0

Assumindo novamente que:

Re(l+

Inserindo (7) e (8) em (6), usando (5), o

potencial V ê expresso até segunda orden ea l a. Yx cano:

vc

l

í (3ZZ'e2/(2A+l))[rXRc""(X+1>e (Rc-r) + RX r~U+1)6(r-Rc)]

(3Z2te2/(2X+l))I(l-A)rXRc"
U+1)e(Rc-r)+(A+2)RX r

1 2 Â)(A'A-00|AO)í(a , • o. J . Yltl
v A A Ap AM

De (4), (5) e (9) chegamos as

(10)

onde

Vdiag.

e (r-Rc) (11)e (rRc
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V í v ) = T v ( 1 ) ( v ) (r)o Y +
v acopl fv

 Vq?,-A ma\» TAn

+ J , Vx

* \hu Yxu (12)

com

V ( 1 ) ( v ) (r) = - (V+i W)(RQ/a) e(H€)" 2 •»•

+ (3ZZ le2/(2X+l)){rXRc"
(X+1)8(Rc-r) +

Rxr-(x+ue

e

W) (R2/2a2) e (2-e)(l4€)"3

(3ZZle2/(2X+l)){(l-X)rXR~(X+1)0 (R̂

+(X+2)R,Xr"(X+1) 0 (r-Rj}

O potencial V d i é diagonal com respei-

to ao spin total j do projétil e do autospin I do núcleo

alvo. É o potencial do modelo óptico usual.

0 termo V a o Q^ *
v* descreve o potencial de
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acoplamento entre canais que tem diferentes j e If sendo

que (v) significa que estamos considerando o alvo como nü

cleo vibracional.

(ii) Para núcleos rotacionais substituímos (3) em

(1). O potencial resultante é expandido em Po

linómios de Legendre, mais especificamente em

em termos de

Y, n<9 ) = ((2X+l)/4ir) P.ícosô1). Feita a ex-

com

pansão, trocamos Yx0(e') por I Djo
íei)YXw<e'*}'

onde D o^i' s*° as matr^zes de rotação e 6.

os ângulos de Euler. Temos então:

(13)

onde Vacopl(r) é d a d o

V,™, ( r )» l V <X)(r)(r) DÍn Y^O,*) (14)

l 1+ exp[[r-R0(l+I Bx,Yx,0(e())Va] J
A

^(e 1 ) d (cose1) (15)

Neste caso V.. _ é o mesmo que na equação
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(11), com a diferença de que o primeiro termo deve ser

trocado por (4ir) vezes Vc
 (0) (r) (r) da equação (15).

A interação Coulombiana para o núcleo de-

formado pode ser levada em conta adicionando â equação

(14) a parte Coulombiana da equação (12), depois de tro-

o, Y- por 0.DAft Yx •Xy An F X^pO Xp

3.3.2. - A s equações acopladas

Vamos agora introduzir a Hamiltoniana do

sistema:

H = T+Ht + V(Y.e,#> = T+Ht + V d i a g + V a c o p l (16)

onde T é a energia cinética da partícula incidente e H. é

a hamiltoniana dos graus internos de liberdade do núcleo

alvo.

A equação de SchrSdinger é escrita como:

H* - Bj* (17)

sendo a função de onda total i|>:

r"°L ^̂ <r) 4 < V n Bj|JM)
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Onde supomos que existem N estados no núcleo alvo, nume-

rados de n=l (estado fundamental) até N&. Denotamos res-

pectivamente o spin, paridade e energia do enêsiroo estado

como I . TÍ e u . Assim se a energia da partícula inci-
n n n a r

dente (no referencia l do Centro de Massa) ê E , a energia

da part ícula que deixa o núcleo em seu enésimo estado ©
E =E -w . Para cada canal correspondente ao enésimo estado don 1 n

núcleo alvo, vamos tomar uma onda parcial do projétil de spin S com

momento angular o r b i t a l £ e momento angular t o t a l jn=*n+s.

Aooplandr j a I vetor ialmente, definimos o momento angular total

J e o operador de paridade II do sistema:

J = Jn + *n e n = V ~ 1 ) i n í l 9 )

Na equação (18):

v.

sendo \ a função de onda de spin do projétil e • M

a função de onda do núcleo alvo em seu enésimo estado.

Por definição temos:

t JnMn n InMn

Inserindo (16) e (18) em (17), multiplicando â esquerda

P° r (Y«n4n • *T )TU i integrando sob todas as coordena-
N
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das excetuando r e dividindo por Eft, chega-se 2 equação:

«4 »i E

* V-"-*-1 Vv •n n

(22)

onde p = K r; K_ é o número de onda

A equação (22) representa um conjunto de n

equações acopladas. Seja com a interação (12) ou (14),
t

l , j , I , ir_ ou (-1) não são bons números quânticos.

Neste caso J e II são os bons números quânticos. Desta

forma várias ondas parciais cujos I e j satisfazem a

equação (19), para um dado ronjunto de J e H, são acopla-

das juntas através de (12) ou (14) formando um conjunto

de equações diferenciais acopladas. Vamos chamar de n*

o número de tal conjunto de (£_, j ) e de N; seu número
ii n c

máximo possível. Para um dado I temos:

« in + 1 se S»0 e I n é um inteiro

Assim o número total de ondas parciais acopladas (l , j )

e seu valor máximo possível para um dado J e II são respecti

vãmente;
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onde N é um número de estados nucleares acoplados com o

estado fundamental através de V__M , .
acopi.

Por exemplo, num cálculo 0 - 2 - 4 - 3~

t e m o s ( S « 0 ) : N - 4 ; N J ^ - l f N * 2 ) « 3 ; N J 3 ) - 5 ; N J M es c c c c

N «13. Este esquema de acoplamento implicará assim na so-

lução de 13 equações acopladas J vezes.

Como não podemos acoplar todos os estados

nucleares, o espaço de configuração do cálculo de canais

acoplados ê limitado escolhendo um número N que englobe

adequadamente os estados mais importantes.

A equação (22) é bastante geral e. válida

independentemente da natureza do projétil e núcleo alvo.

As hipóteses de estrutura nuclear afetam somente os elemen

tos de matriz que aparecem no lado direito daquela equação.

0 termo de acoplamento vacooi pode ser escrito de uma for

ma mais geral comoi

v»copi. mt\x^
){t}'iQÍt) : V (23)

onde o índice t discrimina os termos de diferentes caracte

rlsticas, mas de mesma ordem tensorial X e Q^ ' i um opera

dor que atua somente nas coordenadas do núcleo alvo.

-38-



O resultado do cálculo dos elementos de Matriz em (22} é:

l v1
(t)(r)<l||Q1

(t)ÍIt>A(£jIrfj»I'rXJs) (24)
t,X A A

onde o fator A( , ,) é un terno completamente geométrico.

O elemento de matriz reduzido <l||QJ[
t)||ll >

que aparece em (24) é definido por:

Representamos por I todos os números quân-

ticos necessários para caracterizar o estado escrito sim-

plesmente por |l>.

Vamos agora dar a forma explicita dos ele-

se.

mentos de matriz <lllQ.Hl1> para alguns casos de interes»

A. Núcleos Vibracionais

Comparando (23) com (12), pode-se escrever:

(25)
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)

Introduzindo os operadores de criação e aniguilação b. e

b^ . podemos escrever o operador a. como:

onde P. i a deformação média de um núcleo no estado An

*
Usando b. e denotando como |0> o estado fundamental (ze

ro fonon), podemos escrever as funções de onda dos vários

estados vibracionais (com spin I e projeção M) como:

a) estado de um fonon:

111 IM> - bJM|O> (26)

b) estado de dois fonons (um de multipolaridade X{ e

outro X2)

|2; IM>-(l+«. . )" (b* 9 b* ) |0> (27)
A1 A2 Al A2 IM

Usando (25) com (26) • (27) podemos calcular os elementos

reduzidos de matriz, cujos resultados são:
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(i) Operadores lineares em a.

(a*) Estado fundamental —>• estado de um fonon (X qual

quer)

(b1) estado de um fonon de quadrupolo ••»• estado de

dois fonons de quadrupolo

2, I> = 02[2(2I+1)/5]
1/2

(ii) operadores quadráticos em o.

(a") estado fundamental «--»• estado de dois fonons de

quadrupolo

[̂ CAi-A2-2) || 2; I> =

1/2
- $2 5 I A(2200|IO)/(2TT)

(b") estado de um fônon de quadrupolo •*••* estado de

um fônon de octupolo

2||Q;[
2)(A1-2, X 2-3)|
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P2$3(2300|X0)/(4w)
1/2

B. Núcleos Rotacionais

Para excitação de estados da banda rotacio

nal fundamental» a expressão para as matrizes de acopla-

mento se torna:

JM

' |A/1 ' (r) B.(X,X')A(£jX, £'j'I';AJs)
Cp A

onde BX(I,I') - iMI'

3.3.3. - Secçõo de Choque

Os elementos de matriz do potencial óptico

generalizado que aparecem no lado direito da equação (22),

representam um potencial efetivo não diagonal que conecta

os vários estados nucleares escolhidos. A validade do

uso deste potencial efetivo para representar adequadamen-

te o conjunto truncado de equações diferenciais está dis-

cutida detalhadamente na referência (29).

-42-



Para. obtermos a secção de choque devemos

integrar a equação (22) a fia de determinamos as funções

de onda radiais RJn.i (*) • Os procedimentos para estes

cálculos estio nas referências (18, 21, 24, 25, 26 e 27).

Basicamente a linha de calculo é ajustar a solução obtida

para R J n £ i (*") com a função de onda assintótica (em termos

das funções regular e irregular de Coulomb) num raio con-

veniente R , obtendo-se os coeficientes de espalhamento

Cii'nl'i* (elementos da matriz de espalhamento S). A par

tir destes coeficientes281 determina-se as amplitudes

de espalhamento f ( e ) . A secção de choque é dada en-

tão por:

do(e) 1 1 Kn v 1^(6),|e)
'fms, M^m

De acordo com o formalismo exposto, as di£

tribuições angulares da secção de choque do espalhamento

elástico e inelãstico foram simultaneamente calculadas
28)

com o programa ECIS , determinando-se os valores dos

vários parâmetros nucleares através do critério de minimi

zação do "chi-quadrado".
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4. ARRANJO EXPERIMENTAL

4.1. - Fonte de Ions

A fonte de Ions utilizada para a obtenção
30)

do feixe de partículas alfa foi do tipo troca de carga .

O principio de produção dos Ions negativos

i o de captura de elétrons por colisão. O gás utilizado

nessa fonte de Ions para a troca de carga é o vapor de po

tâssio. A formação do ion negativo se dá e» duas etapas:

He -*He°-»-He~, sendo necessário escolher a energia do Ion

positivo tal que seja máxima a probabilidade das duas

capturas.

O He é produzido numa fonte de radiofre-

qüência convencional e extraído por uma lente eletrostãti^

ca tipo "gap". A seguir o feixe, com a energia conve-

niente para a dupla captura, é focalizado por uma lente

eletrostática tipo Einzel numa câmara de vapor de potás-

sio. A eficiência do processo de troca de carga é da or-

dem de 51. O feixe extraído é novamente focalizado por

lentes eletrostaticas tipo "gap" e "Einzel", passando por

um analizador magnético, onde o feixe negativo é separado

dos de outros Ions.

Para injetar esse feixe no acelerador ain-

da é necessário aumentar sua energia, pois a grande foca-

lização provocada pelo ganho de energia nos primeiros ele

trodos do tubo acelerador, resultaria na dispersão de qua
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se todo o feixe. Assim, € preciso que a energia de entra

da seja da ordem desse incremento. Para isso o feixe ne-

gativo emergente é pré-acelerado polarizando a fonte de

Ions ceai um potencial da ordem de -60 kV, dando ao feixe

a dureza necessária para otimizar a transmissão pelo ace-

lerador.

0 transporte do feixe, da região em -80 kV

para o potencial terra, é feito por um segmento de tubo

acelerador, assegurando um gradiente uniforme de poten-

cial.

4.2. - Acelerodor e Periféricos

A trajetória do feixe da fonte de ions até

a câmara de espalhamento pode ser vista na figura 4.2.1.

Ao sair da fonte de Ions, o feixe é defle-

tido de 90° e injetado verticalmente no acelerador Pelle-

tron. A deflexão é feita por um eletro-Imã de focaliza-

ção simples, cuja capacidade máxima (produto massa x ener

gia dividido pelo quadrado da carga do Ion) é de ME/22=

20 (denotamos por ME-20).

0 acelerador Pelletron é uma máquina

eletrostática do tipo Tandem, cujo potencial no terminal

é no máximo de +8 MV.

Quando atravessa o terminal, o feixe de
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Ions negativos passa pelo trocador de carga de folhas de

carbono, de 10 a 20 pg/cm2 de espessura. Neste processo

o Ion perde um ou mais elétrons, se torna positivo e ê no

vãmente acelerado. A eficiência deste processo depende

da espessura da folha, tipo e energia do Ion que a atra-

vessa. Para feixes de partículas alfa o estado de carga

- 32)
mais provável na região de energia de interesse e 2

A energia de salda do feixe ê então:

E • Ee + e (Z+1)V

onde E é a energia de entrada do feixe no acelera

dor

Z o estado de carga do Ion

V o potencial do terminal

e a carga do elétron

A seguir o feixe passa por um eletro-Imã

analisador de dupla focalização (ME - 200) onde é: feita

a seleção do estado de carga desejado entre os diversos

presentes ã salda do acelerador, alterada novamente a tra

jetória do feixe da vertical para a horizontal, realizado

o controle e medida da energia do feixe.

O controle de energia se processa através

do sistema de fendas de salda desse analisador e uma pon-

ta de corona colocada na altura do terminal do acelera-

dor (Vide esquema na figura 4.2.1.).
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Figura 4.2.1. - Diagrama esquematico mostrando 3 fonte de Tons, o
acelerador, o anaiisador de energia e o sistema de
condução do feixe.
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A medida da energia ê feita através da de-

terminação do campo magnético por uma sonda de ressonân-

cia magnética nuclear (NMR) colocada no entreferro, prõxî

mo à trajetória do feixe. 0 NMR fornece a freqüência de

ressonância que se relaciona com a energia do feixe de

acordo com a seguinte equação, correta relativlstica-

mente:

E = Mc2{(l+ 2Z2f2c2K/(Mc2)2) - 1} MeV

onde c é a velocidade da luz

M a massa de repouso do Ion analisado

Z o estado de carga do Ion

t a freqüência de ressonância do NMR

K constante de calibração

A constante K de calibração foi obtida ex-

perimentalmente através de medidas de limiares e ressonân
- 33)

cias de reações conhecidas com boa precisão

Se a dispersão em energia do feixe acelera

do for maior que a do sistema analisador, a resolução do

feixe será determinada pela abertura das fendas de contro

le do analisador:

onde p é o raio central da trajetória do feixe

(50 polegadas no ME-200)
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d a abertura total das fendas de controle

Durante nossas medidas a abertura das fen-

das foi no máximo de 150 milésimos de polegada.

Apôs o sistema analisador, o feixe é diri-

gido por um eletro-Imã defletor (switiching magnet) para

a canalização 30 B em que se encontra a câmara de espa-

lhamento.

Como pode ser visto na figura 4.2.1., exi£

tem ainda ao longo do trajeto do feixe até a entrada da

câmara de espalhamento, quadrupolos e desviadores (steer-

ing magnets) necessários para otimizar a óptica de trans^

missão do feixe através de todo o sistema.

4.3. - Comoro dê Espolhomento e_ Detetores

A câmara de espalhamento utilizada na expe

riência foi doada ao Instituto de Física da ÜSP pela Universidade

de Wisconsin, onde era usada para estudos de espalhamento

proton-proton com alvos gasosos. As devidas altera-

ções para sua utilização com alvos sólidos foram realiza-

dos no Laboratório Pelletron

Nas figuras 4.3.1. e 4.3.2. podemos ver

respectivamente o corte longitudinal e vista superior da
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Iff « 25 - fendae dm definição da direção do feixe ineidente, ÍS m IS - fendae dm "an*<-••»
p m o t t o " do eolimador dm mntrada do feixe, 3 - euportm doe detetoree, 4 - "torre" dm
alvos, 5 - /«nda . de definição do eolimador do detetor, 9 - fendae dm "anU-eipalhamento"
do eolimador do detetor, 7 - prato graduado* 8 - eaida doe eaboe eoaxiaie provenientee
doe detetoree, 9 - eietema que define a posição do alvo, 10 - eolmtor dm feixe, 11 - •«
preeeor elitriac do eopo de Faraday, 12 - detetoree

pç
12 - detetoree.

Figura 4.3.1 - Corte Longitudinal da Câmara de Espalhamento



1 a 5 - jdete tores e respectivos colimadoree, 6 - guia para
tura do ângulo, 7 - luneta.

Figura 4.3.2 - Vista superior da Câmara de
Espalhamento
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câmara.

De forma cilíndrica, construída em alumí-

nio, com lm de diâmetro e 0.29 m de altura, a câmara pos-

sue um prato móvel onde podem ser instalados 04 deteto-

res de barreira de superfície, posicionados com intervalo

angular de 10° a uma distância de 14.0 cm do alvo e um

quinto detetor separado de 15° do conjunto. A centragem

desta câmara ê melhor que 1% e a precisão de leitura do

ângulo ê de 1'.

A monitoração da experiência foi feita com

um detetor fixo na tampa da câmara. 0 monitor pode ser

posicionado de 45° a 135°.

Foram utilizados detetores de silício de

barreira de superfície de 300 a 1000 ym de espessura e 25

KeV de resolução (FWHM), para partículas alfa de 5.5 MeV.

Os colimadores retangulares de tântalo, co

locados na frente de cada detetor, determinaram um ângulo
—<• ~

solido de aproximadamente 11.7x10 sr e uma resolução an-

gular de ±1.3°.

A torre de suporte de alvos tem capacidade

para quatro alvos, podendo-se variar o ângulo do alvo em

relação ao feixe. É isolada eletricamente da câmara, ten

do sido polarizada a 3 kV para evitar que os elétrons se-

cundários provenientes do bombardeamento do alvo pelo fe^

xe, atinjam os detetores.

A medida do feixe é feita por um copo de

Faraday, colocado a 2 m do alvo, com supressão elétrica e

geométrica dos elétrons secundários. 0 número de partieu
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las incidentes sobre o alvo ê calculado a partir da carga

coletadaf a qual ê integrada por um integrador de corren-

te BIC 1000, com precisão melhor que 2%. Durante nossas

medidas o feixe na câmara de espalhamento variou de 200 a

250 nA.

.4. - AlVOS

Os alvos de lh2Ce foram preparados por eva

poração de isótopos enriquecidos, pelo método de bombar-
36)

deamento eletrônico , sobre folhas de Carbono, de ~ 20

jig/cm2 de espessura.

Como o isõtopo? de lH2Ce estava na forma

de oxido (CeO2), foram utilizados na evaporação cadinhos

de tântalo e o processo de oxi-redução com tório. Desta

forma o alvo apresentava também uma pequena quantidade de

tõrio ("fcl.2 pg/cm2).

O 1H2Ce empregado estava isotopicamente en

riquecido de 92.77%, sendo as contribuições de outros isó

topos e contaminante respectivamente: i36Ce, <0.05%; 138Ce,

<0.05%; 1<t0Ce, 7.23% e Zn, <0.20%.

Além dos contaminantes usuais, 12C e 16O,

foram constatadas as presenças de 1>f0Ce, 65Zn, 181Ta,

ietw e 58Nlf g U e ng o prejudicaram significativamente a

análise dos espectros medidos.

As películas de 232Th foram utilizadas pa

fornecido pelo Stable Isotopes Div. - Oak Ridge National Lab.-USA.
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ra monitorar de forma mais rigorosa a quantidade de par-

tículas incidentes no alvo em cada medida, uma vez que o

espalhainento de partículas alfa de 18 MeV por esses nú-

cleos ê Coulombiano em quase toda a região angular me-
37)

dida

Em todas as tomadas de dados utilizamos um

mesmo alvo de 60 iig/cm2.

•1.5. - Eletrônico e Sistema a£ Aquisição de Dados

O espectro de energia das partículas inci-

dentes nos detetores é medido na forma multicanal. Na fi-

gura 4.5.1. podemos ver o diagrama de blocos da eletrôni-

ca e do sistema de aquisição de dados.

Os sinais dos detetores, depois de amplifi

cados na eletrônica analógica, são digitalizados pelos

conversores anãlogo-digitais (CAD) e armazenados no compu

tadores DDP-516. Ao final de cada medida, através da in-

terface entre o DDP-516 e o computador IBM 360/44, os es-

pectros obtidos são transferidos para impressão e grava-

ção em fita magnética no IBM.
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Figura 4.5.1 - Diagrama de blocos da eletrônica
e do sistema de aquisição de da-
dos utilizado
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5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E REDUÇÃO DOS DADOS

5.1. - Resultados experimentais

Foram medidas as distribuições angulares

do espalhamento elástico e inelãstico de partículas alfa

por 1U2Ce na energia incidente de 18 MeV. Além da distri

buição angular correspondente ao espalhamento elástico,

obtiveram-se as distribuições angulares correspondentes

aos estados de E_v_ = 0.641, 1.219, 1.45, 1.536, 1.653,

1.742, 2.004, 2.043, 2.114+2.125, 2.279, 2.364, 2.542,

2.604 e 3.067 MeV.

O estado de 1.45 MeV de energia de excita-

ção não havia sido observado anteriormente. Na figura

5.1.1. temos os pontos experimentais de ET__ * 0.,_ cor-

respondentes ao estado desconhecido medido e a curva de

cinemática para um estado de 1.45 MeV no ll|2Ce. Determi^

namos a energia deste nível do 142Ce como sendo 1.45+0.03

MeV.

Com exceção das medidas de melhor resolu-

ção em energia, em praticamente toda a região angular me-

dida o pico correspondente ao estado 2 + do 1I*oCe(EEXC =

= 1.596 MeV) se mistura ao do estado 3" do 1<t2Ce(EEXC =

• 1.652 MeV). A razão (área 2+)/(área 3~) variou nestes

casos de 2% a 38%, devido ã razoável contaminação de
l40Ce no alvo e magnitude das secções de choque.

Esta superposição prejudicou a identifica-
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ção e cálculo da área do pico correspondente ao estado 3~

do lk2Ce, a qual pode ser determinada apôs separação grá-

fica dos picos, implicando num aumento do desvio experi-

mental. Na figura 5.1.2 podemos ver a separação dos

dois estados, para uma medida em 6=95°, onde é máxima a

razão (área 2 /área 3~).

Figura 5.1.1

Cinemãtica para o estado de 1.45 NeV do 142Ce

160 —

f
UJ

150 —
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Figura 5.1.2

Separação gráfica dos picos correspondentes aos
estados 2 + do ll|0Ce e 3" do ll|2Ce
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5.2. - Identificação dos espectros

Os espectros foram identificados através

de retas de calibraçao construídas usando os estados fun-

damental, 2 e 3~ do 1%2Cef bem como o estado fundamental

dos contaminantes l2C e 16O. Utilizou-se o programa Hee

Wee38) de cinemática de reações.

A figura 5.2.1 mostra um espectro da rea-

ção ll|2Ce(o,al) 1H2Ce , com os estados identificados indi-

cados .

A resolução em energia dos espectros medi-

dos variou de 57 a 76 KeV, nos casos em que não foi utiLi

zado o Linear Gate Stretcher (vide figura 4.5.1) e de 30

a 49 KeV nas tomadas de dados em que este módulo foi in-

cluído na eletrônica analógica.

Na Tabela 5.2.1 vemos os intervalos angula

res em que as distribuições angulares foram obtidas.

5.3. - Calculo da secçõo de choque absoluto

O cálculo da secção de choque absoluta pa-

ra os vários estados foi efetuado a partir da seguinte re

lação:

Ndeti(e) - -|JJ-| (e)
• LAB
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onde N
d e t p ) ê o número total de contagens para un da

do estado, medido pelo detetor i no angu

Io de laboratório 6

(6) ê a secção de choque no sistema de labo-

ratôrio para aquele estado no ângulo e

Q. ê o ângulo sólido subtendido pelo dete-

tor i

Q é o número total de partículas inciden-

tes durante a medida de N. . , (8)

C.(6) é a razão n9 de contagens medidas para

n9 de contagens reais

o detetor i posicionado no ângulo 8 de

laboratório. Se o tempo morto durante a

medida for zero, teremos C.(9) = 1

Para ângulos menores ou iguais a

a secção de choque do espalhamento elástico ê reproduzida

pelo espalhamento Rutherford.

Assim, para @<50°, chega-se a partir da ra

N (8)
razão —jfe* . ems

dtl Ruth
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TABELA 5.2.1 - Intervalos angulares dos estados medidos na reação
*llt2Ce (a,»') Jlt2Ce*, 18 MeV

Energia
(MeV)

estado
fundamen
tal

0.641

1.219

1.45

1.536

1.653

1.742

2.004

2.043

2.114+2.125

2.279

2.364

2.542

2.604

3.067

J

0+

2+

4+

(2+)

(2+)

3'

(6+)

-

-

-

-

-

-

-

-

intervalo

25°

30°

40°

55°

50°

45°

50°

50°

50°

50°

50°

50°

60°

50°

60°

angular (LAB)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

165°

165°

165°

145°

155°

165°

145°

155°

155°

155°

90°

155°

155°

155°

155°

Faixa de variação do
erro abst luto na sec
ção de choque

1.

2.

8.

25

32

4.

28

16

18

16

27

16

40

35

26

4 a

2 a

4 a

a

a

2 a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

4.02

7.3%

16.2%

45%

62%

12.2%

62%

32%

29%

28%

53%

30%

69%

62%

45%
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LAB

onde K » -*j- (90°) x cmon (90°) x

Ce-0+

LAB

Ce (6) é a secçio de choque para o espalha

u mento Rutherford no ângulo de labo-

ratório 6

Nas medidas em 6<50° podemos então determi

nar através do espalhamento elástico ft - ni para os qua

tro detetores e nos vários ângulos medidos, e usar o va-

lor deste fator para o cálculo da secção de choque do es-

palhamento inelãstico no sistema do centro de massa (CM):

CM Ce
do , . Ndet

(e)~air ) fi.C.O)
mon * *

onde f(6) é o fator de conversão do sistema de Laborató-

rio para o Sistema de Centro de Massa, calcula

do para o ângulo 6 e estado excitado da reação

considerada através do programa de cinemática
- 36)

de reações

Para ângulos maiores que 50°, o espalhamen

to elástico no Cério não pode mais ser usado, pelo fato

de não ser mais Rutherford. Nesta região angular usamos

então o pico correspondente ao espalhamento elástico no
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Thorio, que pode ser considerado puramente . Coulombiano
- 39)

com boa precisão . Dal, temos para o espalhamento ela£

tico no Cério em 9>50°:

do/da

ãa/ãüI
•Ruth

LAB
do (8)

.„ LAB
§ ^ (6)
Ruth.

esgssura £ Th ^terminado em 9=50°,

quando
ãa/ãíl |

1.0.
|
Ruth

O cálculo da secção de choque do espalha-

mento inelástico é feito então por:

M
N

Th
det

(6) L A B
1 x 42-Th (6) f(9)x

Desta forma o erro total na secçâo de cho-

Ce
que absoluta dependeu dos erros estatísticos (em Nj . , ,

Ce Th «
Nmon e Ndet i' e d o s desvios na determinação dos fatores

K
e

-64-



A Tabela 5.2.1 mostra a faixa dos desvios

experimentais totais obtidos para a maioria dos pontos

experimentais de cada distribuição angular medida.
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6. ANALISE DOS DADOS

6.1. - Níveis de energia e propriedades E2

Antes de analisar as distribuições angula-

res do espalhamento inelãstico, pretendemos situar o dia-

grama de níveis de energia do 1<f2Ce dentro do contexto

dos dados experimentais dos outros isõtopos do Ce e dos

isótonos N-84, bem como dos esquemas de níveis de energia

previstos por vários modelos teóricos.

Na figura 6.1.1 temos os níveis de energia

dos isõtopos do Ce a partir dos dados experimentais da lî
i»oai»e)

teratura . Na figura podemos ver a transição de es-

pectros rotacionais (128Ce) para vibracionais (138Ce), a

brusca alteração do espectro no numero mágico N=82 (ll|0Ce)

e o retorno para o espectro rotacional nos isõtopos mais

pesados (1I*6Ce). Podemos situar o 1<>2Ce a meio caminho

entre os núcleos predominantemente vibracionais e rotacio

nais. Ê possível nesta figura, também acompanhar a evolu

çâo dos estados 2+, 4+, 0+, 6* e 3" até o ll|0Ce, poden-

do-se conectar no 1<42Ce as linhas dos estados 2+, 4 e 3~,

uma vez que faltam dados nos isõtopos subseqüentes para

continuar a seqüência nos outros estados.

Por outro lado, ao analisarmos o espectro

do 1<>2Ce dentro do contexto dos isõtonos vizinhos, pode-

mos fazer outras correlações. Na figura 6.1.2 estão dis-

postos os dados da literatura sobre os isõtonos
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NÍVEIS DE ENERGIA DOS ISOTOPOS DO Ce

3000 -

2000 -

1000 -

12eCe 130,
Xe Xe

Figura 6.1.1 - Diagrama dos níveis de energia dos
Isõtopos do Cério
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N=84 . A continuidade das linhas que ligam os

estados jã identificados 2 , 4 e 3** fica ainda mais cla-

ra. Alem disso outras duas identificações nos parece in-

teressantes: as linhas dos estados 2I + e 6+ nas quais se

inserem respectivamente os estados de 1.536 e 1.742 MeV

do 1 H 2Ce. Nesta sistemática também vemos a transição ro-

tacional (138Xe) — vibracional (^Nd) — rotacional

(150DY).

£ interessante notar que o estado de octu-

polo J=3 aparece no 136Ce e se faz presente até no lkZCe

(talvez também esteja entre os estados não identificados

do lHhCe), sendo esta a faixa dos i só topos do Cério que

apresentam características vibracionais. Nos isótonos es

ta faixa é mais clara, vai do i>t2Ce ao ll|8Gd.

Alguns trabalhos nesta região de nuclídeos
40)

reforçam nossas colocações. Ward et ai. , estudando os

isõtopos pares 1 2 8 a l 3 8Ce, mostrou que â medida que de-

cresce o número de neutrons nestes isõtopos do Ce, estes

tendem para o comportamento rotacional típico. Baker et
53) _ ...

ai. realizou a reação (a,a*) no 1H0Ce, concluindo que

nenhum de seus estados podem ser totalmente bem descritos

como vibrações de massa, embora as distribuições angula-

res da secção de choque para os vários estados tenham si-

do ajustadas por DWBA dentro do contexto do modelo vibra-

cional. O interessante trabalho de Palia et ai. de es

palhamento de 3He por isõtopos de Sm, mostra a transição

de vibradores ilkH 'ai*8Sm) para rot or es simétricos

(152,1 54gm) # Embora não tenha estudado o ll|6Sm, o esque-
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ma de níveis de energia deste núcleo pode claramente ser

encaixado entre os do 1>t>* »ll|8Sm estudados por Pãlla.

Haouat et ai.55 realizou a reação i*»2,i«mri«.6,ma,i50Nâ(nfni)í

onde o ^'•Nd pode ser descrito como vibrador esférico.

Neste trabalho também se observou a transição de vibrado-

res (1|»2F1|»I»#I|»6HC|) para rotor rígido (150Nd).

Esta região de transição também pode ser

vista através do comportamento do parâmetro de deformação

de carga ($2°
u *) do primeiro estado excitado 2+, deduzi-

do a partir de medidas de B(E2;0+-»-2+) . A figura 6.1.3.

mostra a evolução de P ou *x A, para os isôtopos do Ce,

Nd e Sm. Nela podemos acompanhar a mudança do valor de

8 * da região vibracional anarmônica 6^0.1, para a ro-

tacional fortemente deformada, 32^0.3.

Por outro lado, a análise do esquema de de

caimento gama dos estados excitados também fornece dados

sobre o modelo teórico mais adequado para descrever o nú-

cleo. Dentro do Modelo Vibracional Harmônico não se espe

ra transições entre os estados de dois fônons de quadrupo

Io (0l+, 2 I + e 4+) e o estado fundamental (0+). Como os

estados de dois fônons não são degenerados, isto é, exis-

tem anarmonicidades, podemos prever para os núcleos reais

aos quais se aplica o Modelo Vibracional Anarmônico, pe-

quenas taxas de transição entre os estados de dois fônons

e o fundamental. Os dados experimentais do esquema de de

caimento gama dos níveis mais baixos dos isôtopos do
f2,"»5e<»6)

Cério mostram que:

a) 136Ce apresenta transição E2 (2l+-*0+) com 19% de

intensidade.
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b) *Vce não apresenta transição dos estados 1.536

MeV (2I+) e 1.219 MeV (4+) para o estado funda-

mental; o esquema de decaimento para os três pri.

meiros estados excitados pode ser visto na figu-

ra 6.1.4 confirmando a adequação da descrição

deste núcleo como vibracional e em especial,

reforçando a identificação do estado de 1.536

MeV como de dois fônons de quadrupolo.

0.1 -

140 150

Figura 6.1.3 - Evolução do parâmetro de deformação

de carga ($|) em função do número

de massa para os Isõtopos dos Ce,

Nd e Sm
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Figura 6.1.4

Esquema bisico de decaimento dos nTveis do ltt2Ce

4 +

2+

O

CM
rui

cvi
,+ Viu

UJ

1.536 MeV
1219 MeV

0.641 MeV .

ESTADO FUNDAMENTAL

Na figura 6.1.5 vemos o diagrama de níveis

de energia experimental obtido neste trabalho e o previs-

to por modelos coletivos. Primeiramente apresentamos a

previsão do modelo vibracional, usando a expressão hidro-

dinâmica (vide capitulo 2.2) para as energias fíww com as

n o r m a l i z a ç õ e s e m p í r i c a s -nu « 0 . 2 fiai, . . . . e
2 L niaroa.

fim , = 0 . 4
3

fiw 3 dadas por Rowe . Vemos que a previsão para o

estado de octupolo 3" está muito alta, enquanto que as

energias dos estados de um e dois fônons de quadrupolo es
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tão corretas. Em seguida mostramos o espectro do JI|2Ce

considerado como vibracional, mas usando os estados de

0.641 e 1.653 MeV como sendo respectivamente de um fônon

de quadrupolo e octupolo, para calcular os estados de dois

e 3 fônons. Por fim apresentamos o esquema de níveis de

energia do 1U2Ce dentro do contexto do modelo rotacional

simétrico, usando o estado de 0.641 MeV como o primeiro

estado excitado da banda K=0 para calcular os seguintes.

Analisando a figura 6.1.5 vemos que novamente a descrição

vibracional parece mais adequada.

Com relação especificamente ao estado de

1.219 MeV (4 ), podemos ver na figura 6.1.6 a evolução

da razão (E / E_v_) em função do numero atômico, para

os isõtopos do Ce e do Nd. Nesta figura vemos a transi-

ção rotacional-vibracional-rotacional nos isõtopos dos

dois núcleos e que no 1H2Ce a razão (1.9) é bastante mais

próxima da descrição vibracional (2.0) que da rotacional

(3.33).

A boa coletividade do ll*2Ce também fica

aparente no valor da razão B(E2;2++O+)/te(E2;2+-*0*)g e particle/

que é substancialmente maior do que um. Para o 1<f2Ce es-

ta razão é 21, situando-se mais próxima do valor esperado

para núcleos vibracionais (40 a 50) do que para núcleos

rotacionais (<v200).

Ê claro que o modelo vibracional harmônico

não permite prever o desdobramento dos estados degenera-

dos de mais de um fônon. Existem várias abordagens para

o tratamento anarmônico, mais reallstico. Vamos tratar

de três delas.
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Figura 6.1.5 - Diagrama de níveis de energia do l u 2Ce neste
trabalho e previsões de modelos coletivos



Figura 6.1.6

Evolução da razão ( EXC ) x número atômico para os
E E X C 2

isÕtopos do Ce e do Nd

- . I • | r

MOO. ROT

A ISOTOPO DO 0 ISOTOPO DO
Nd(Z-60)

nl , I • l . I , I • I ,___!_
126 130 134 138 142 146 150.
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57)

Brink et ai. realizou cálculos fenômeno

lógicos do espaçamento relativo entre os níveis de ener-

gia, razões de probabilidades de transição E2 e momentos

de quadrupolo com um modelo anarmônico de terceira ordem.

Â hamiltoniana vibracional harmônica usual, cujas ener-

gias coletivas cinêtica e potencial são expandidas em ter

mos quadre ticos ema. , foram adicionados termos cúbicos

e quartuplos em a. . Obtém-se a seguinte parametrização

para os estados excitados de N fônons de quadrupolo:

N L energia (unidade relativa)

0 0 0

1 2 1

2 0 2+e0

2 2 2+e2

2 4 2+6^

3 0 3+3e2

3 2 3+(7/5)eo+(4/7)e2+(36/35)eif

3 3 3

3 4 3+(ll /7)€2+(10/7)e4

3 6 3+3 e^

Considerando por hipótese os estados de

1.219 e 1.536 MeV, como sendo respectivamente os estados

de dois fônons de quadrupolo 4 e 2' , calculamos os para

metros 6^(--0.098) e e 1=0.396). Estes parâmetros permi-

tiram prever as energias dos estados de três fônons de
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quadrupolo, J1T=0 ,3 ,4 e 6 . Na figura 6.1.7 podemos

ver o diagrama de níveis de energia obtido experimental-

mente (6.1.7 (a)) e o calculado com o modelo de Brink

(6.1.7. (b)). Infelizmente o estado O'+ de dois fônons

de quadrupolo não foi identificado, impedindo o cálculo

de 6. e a conseqüente previsão da energia do estado 2 de

três fônons de quadrupolo. A previsão do estado Jir=6+,

de 1.735 MeV, concorda com o estado medido em 1.742 MeV,

que a sistemática N=84 (vide figura 6.1.2) já indicava

ser 6+.

58)

Das et ai. descreveram semi-empiricamen

te a banda fundamental de núcleos pares quaserotacionais,

baseando-se num modelo de vibrações anarmônicas. Neste

trabalho foram incluídos termos até sexta ordem em a, na

Hamiltoniana vibracional e deduzidas para os estados

I=2N(N é o número de fônons de quadrupolo), as energias

de excitação, B(E2) e Q .

Com a expansão até quarta ordem em a a

energia dos estados é dada por:

C4I(I-2)

0 termo de sexta ordem em a, dá uma cor

reção de:

j-- (d6//H) I(1-2) (1-4)

A taxa reduzida de transição é:
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B(E2? 1+2-1)= ^_Cl+2)a1 + — - /5 a 2 4 I
2

Nestas relações b e a são os termos harmõ

nicos e C w d, e a_. os anarmônicos.
4 o 24

No trabalho de Das et ai. foram comparados

os dados experimentais existentes e os cálculos baseados

no modelo proposto, para 25 núcleos pares representativos

da região 2 <_ R4 <. 10/3 (R4= E (I=4)/E(I=2)) , do
 ll8Te ao

170Hf, obtendo-se boa concordância. Foi verificada na

análise dos dados que na região vibracional (2 <_ R _< 2.4)

e no início da região de transição vibracional-rotacional

(2.4 <_ R ^ 3.0), se observa tipicamente:

d6

Por outro lado, no fim da região de transição e na região

rotacional temos:

b K I c 4 I > I d 6 |

Aplicamos o modelo de Das para os isótopos

do Cério. A Tabela 6.1.1 mostra as energias experimen-

tais dos níveis I = 2N dos isótopos do Ce e os cálculos

realizados com as aproximações de 4a. e 6a. ordem deste modelo

anarmônico. Os níveis de energia experimentais dos ou-

tros isótopos do Ce, que não o lk2Ce, foram obtidos da l_i

teratura
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TABELA 6 . 1 . 1 . - Isotopos de Ce - Energia das Níveis 1-2N calculados can o (Melo Anantinlco de Das et oi. (KeV)

i

A

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

2*

(207.3)

2S4.1

32S.4

(409.2)

S52.2

788.7

1596.45

641.2

(397.3)

(258.32)

4*

(607.2)

(710.8)

857.6

(1048.7)

1313.5

1826.5

(2083.5)

(1219.3)

(938.5)*

(668.4)*

6*

(1157.8)

1199.7

(1324.2)

1370.1

1540.0

1596.6

(1863.0)

1918.»

2214.3

2283.9

(2293.8)

3113.4

2108.1

1461.1

(1742.0)*

1734.3

1623.6

1230.24

8*

(1820.3)

1984.8

1817.2

(2053)

2232.0

2048.4

(2326.8)

2542.4

2316.0

(2811.0)

3018.6

2796.6

2990.1

3463.4

3185.0

2186.2

2217.0

10*

2962.5

2543.5

3296.5

2837.5

(3154.5)

3695.0

3129.0

(3719.S)

4349.0

3794.0

3095.7

4852.0

4156.0

2575.0

2652.0

12*

(3724.2)

5054.4

3922.4

(4183.8)

5909.7

4799.7

3761.1

6449.7

5057.7

14*

(4236.4)

4639.6

(4908.4)

7700.7

5758.2

4835.2

8256.5

5820.5

16*

(4935.0)

5224.0

(5726.3)

9722.0

6614.0

18*

(5758.4)

5619.0

b

463.54

568.18

727.61

915.00

1234.76

1763.59

3569.77

1433.77

888.39

577.62

C4

288.90

303.90

310.20

345.45

313.65

373.65

•1664.10

-94.65

215.85

227.64

d6

-151.07

•165.49

•204.07

-200.11

-250.95

-2955.11

•2333.15

27.76

Observações

experimental

4*. ordem

6*. ordem

experimental

4a. ordea

6*. ordea

experimenta!

4a. ordea

6*. ordem

experimental

4a. ordem

6a. ordem

experimental

4a. ordem

6a. ordea

experimental

4c. ordea

6a. ordea

experimental

4a. ordem

6a. ordem

experimental

4a. ordea

6a. ordea

experimental

4a. ordem

6a. ordem

experimental

4a. ordem

6a ordnia



A concordância dos cálculos com os dados

ê boa. Novamente e reforçada a identificação do estado

medido em 1.742 MeV no ltf2Ce como sendo ^ = 6 , uma vez

que o correspondente estado de três fônons de quadrupolo

foi previsto em 1.734 MeV. O esquema de níveis de ener-

gia previsto para o ll|2Ce pode também ser visto na figura

6.1.7(c). As figuras 6.1.8 a 6.1.10 mostram respectiva-

mente a evolução dos parâmetros calculados b, C /b e dg/b

para os isõtopos do Ce.

£ interessante notar como estes parâmetros

mudam com o número de neutrons, em especial a forte resso

nância no número mágico N-82.

Nas figuras 6.1.9 e 6.1.10, que mostram

respectivamente os termos anarmônicos de 4a. e 6a. ordem,

podemos ver que os núcleos que apresentam menores anarmo-

nicidades são o 136Ce e ltt2Ce.

b
(KeV

3000 -

Figura 6.1.8

Evolução do termo harmô-
nico "b" da expressão pa 2000
ra a energia dos níveis"
nucleares no modelo de
Das et ai., para os isõ-
topos do Cério.

1000 -

-81-



I
CD

Vb
Q8

0 6

0 4

Q2

0

-O2

- 0 4

-06

-08

1 • 1 '

-

-

—

-

I . I .

1 ' 1 ' I • 1 '

Ce (Z= 58)

^o p —

V :
1 • 1 . 1 . 1 .

. 0.0 -

126 130 134 138 142 146 150
A

-10-

-2.0
126

Figura 6.1.9 - Evolução do termo anar-
mõrtico de 4a. ordem "C. "

da expressão para a energia dos níveis
nucleares no modelo de Das et ai., para
os isõtopos do Cirio.

Figura 6.1.10 - Evolução do termo anar-
itiõnico de 6a. ordem "d."

da expressão para a energia dos nT-
veis nucleares no modelo de Das et ai.,
para os isõtopos do Cério.



No caso do lk2Ce obtivemos h - 1433.77,

|C./b| = 0.066 e d /b = 0.019, concordando com a relação

esperada b >> |c.| > d, para núcleos do inicio da região

de transição vibracional-rotacional.

59)

Utilizando o valor da literatura de

B(E2; 0 -»-2) = 0.459 e2b2, chegamos a:

a » 0.1836 e2b2 e B(E2; 4-»2) = 0.3672+1.49/aOJ(e
2b2

Como os termos anarmônicos obtidos para a

expressão da energia foram menores que 10% do termo harmô

nico, podemos esperar o mesmo para o termo anarmônico na

expressão de B(E2). Assim na hipótese de que a seja me

nor que 10% de a prevemos que:

B(E2; 4+2) 5 0.37 e2b? dentro de 10%

60)
Hadermann et ai. , seguindo o trabalho

58)
de Das et ai. e escrevendo a Hamiltoniana anarmonica

com termos atê quarta ordem em et. , parametrizou as ene£

gias dos estados de dois fônons de quadrupolo como:

E 7 = 2E_. + 2 C_ , J=0,2,4
J 2+ /2J+T* J

Através da compilação dos dados de energias dos estados

de dois fônons de quadrupolo de 106 núcleos par-par na

faixa 30 £ Z _< 52 e 34 < N < 72, Hadermann et ai. mostra-

ram que o modelo de vibrador anarmônico descreve razoável^

mente a sistemática dos níveis de energia. A análise des
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tes dados permitiu determinar com boa aproximação para a

faixa de nuclldeos estudados, C % 3O(2J+1) KeV. A par-

tir deste valor interpolado para C_, calculamos o diagra-

ma de níveis de energia esperado para o lhzCe, o qual po-

de ser visto na figura 6.1.7(d).

Além de usar a parametrizaçao geral de Ha-

dermann, calculamos o valor de C_ a partir da hipótese

que os níveis de 0.641 e 1.536 MeV no 1(*2Ce sejam os esta

dos J*=2 de um e dois fônons respectivamente. Com este

novo valor de C_, que chamamos "parametrizaçao usando o
ll|2Ce", calculamos os outros níveis de energia do ll*2Ce.

Esta previsão também pode ser vista na figura 6.1.7(e).

O resultado deste modelo não é muito bom.

Embora a previsão para o estado 2 I + (na figura 6.1.7(d))

esteja na região correta, mais uma vez reforçando a iden-

tificação do estado de 1.536 MeV como sendo de dois fô-

nons de quadrupolo, o estado 4+ ê obtido na ordem inverti,

da em relação ao diagrama de níveis experimental. Por ou

tro lado o estado 0' e previsto na região do estado medi^

do em 1.45 MeV, indicando que talvez este seja o membro

que falta para completar o tripleto de dois fônons no

61)

Sakai analisou dados experimentais de

níveis de energia, B(E2) e B(E3) de núcleos par-par den-

tro de uma perspectiva rotacional-vibracional unificada.

A idéia básica do modelo é que os estados 0 e 2 do tri-

pleto de dois fônons de quadrupolo dos núcleos vibracio-

nais evoluem respectivamente para cabeças de bandas rota-
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cionais beta e gama através de uma região de transição:

bandas quasi-rotacionais. Do l*8Ti ao llkCãt 10 núcleos

vibracionais par-par foram descritos adequadamente atra-

vés de bandar .juasi-rotacionais. A relação entre o dia-

grama de ;• t-Gís dos modelos vibracional e rotacional é da

da de abordo com a figura 6.1.11

Figura 6.1.11

Relação entre os níveis vibracionais e rotacionais
dentro do esquema de bandas quasi-rotacionais

£ 2*

BANDA
2+ BETA

C í _
BANDA
FUNDAMENTAL

2

2*

BANDA
GAMA

2*

0*

5+

44

OUATRO FONONS

TRÊS FONONS

DOIS FONONS

UM FONON

ZERO FONON
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Dentro deste esquema o diagrama de níveis

de energia do lk2Ce é mostrado na figura 6.1,12, a partir

dos dados experimentais da literatura, onde os estados fo

ram agrupados em bandas fundamental, y, $ e octupolar. A

descrição não parece muito adequada em função do número

de estados não classificados.

Neste contexto as distribuições angulares

devem ser analisadas dentro do esquema de deformações tri
62) m 63)

axiais cano o modelo de rotor assimétrico de Davidov

Neste modelo o parâmetro y, que mede o desvio da simetria
2 '"*" 2+axial, é calculado a partir da razão E_v_ / E_v-, . Para o
EXC fcAL

ll<2Ce esta razão é 2.4, implicando em Y = 2 5 . 0 7 ° . NO entan

to este valor de y fornece, dentro deste modelo, a seguin

te seqüência de spins e paridades para os estados excita-

dos: Jir=2+,2l + ,4+,3+,6+,4' + ,5~ e 4", que não concorda com

a seqüência obtida experimentalmente. Esta é reproduzida

até o estado 6 para Y n a faixa 17.4° £ y <^ 21.7°, que dá

a seguinte seqüência de estados excitados: Jir=2 ,4 ,2* ,

3",6 ,5~,4I+. Há portanto uma clara contradição entre o

valor de y esperado pela seqüência de níveis de energia e

2»+ 2+
o obtido a partir da razão E* / E* .

E»XC» E X C

Desta forma concluímos que o tratamento

através do modelo de bandas quase-rotacionais não é satij;

fatório.

Uma abordagem mais fundamental da estrutu-

ra nuclear é obtida pela energia potencial coletiva de su
60)

perfície. Dentro deste modelo a energia potencial de

um núcleo é expressa em função de coordenadas coletivas.
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Figura 6.1.12 - Diagrama experimental dos níveis de energia do llt2Ce
classificados de acordo com o modelo de bandas quasi-
rotacionais de Sakai.



Restringindo-se os cálculos para deformações de quadrupo-

Io, as coordenadas coletivas são os conhecidos parâmetros

3(medida da deformação total) e Y (desvio da simetria

axial). Os mapas de contorno da energia potencial de su-

perfície fornecem uma visão bastante mais clara da estru-

tura nuclear, permitindo prever o diagrama de níveis de

energia e as propriedades E2. Na figura 6.1.13 podemos

ver os mapas de contorno para cinco situações nucleares

típicas, do núcleo esférico aos núcleos fortemente defor-

mados .

Figura 6.1.13

Mapas de contorno da energia potencial coletiva de
superfície para: (A) vibrador harmônico, (B) vibra
dor anarmônico, (C) núcleo prolato fortemente de-
formado, (D) rotor assimétrico e (E) um núcle£
oblato axialmente simétrico.

0-fPlon»
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pela análise dos diagramas de níveis de

energia (figura 6.1.1 e 6.1.2), vemos que o **2 Ce apresenta um

esquema de níveis de energia com características vibrado

nais mais claras do que o do 136Ce, assemelhando-se mais

ao ^-Nd.

Os mapas de contorno para os isótopos do

Nd mostram ' bem a evolução de rotores oblatos (138Nâ)

para vibrador anarmônico (1'*2Nd) e deste para núcleos pro

latos (150Nd), passando pelo ll"*Nd que é de transição vi-

brador anarmônico - rotor prolato.

6$)
O mapa de contorno para o 13*Ce mostra

que este núcleo ê bastante semelhante ao 138Nd, que apre-

senta tendência para formas oblatas, como podemos ver na

figura 6.1.14.

Já o mapa de contorno para o 1(|l>Nã, mostra

do na figura 6.1.14, é de transição vibrador anarmônico

para rotor prolato pouco deformado. Como o diagrama de

níveis do 1H2Ce é bastante semelhante ao do ^'•Nd, é pos-

sível que o lh2Ce tenha mapa de contorno semelhante ao do

llfl>Nâ e seja um núcleo de transição da região vibracional

anarmônica para a rotacional prolata. Tal imagem é refor

cada pelo fato do lli2Ce ter um espectro de baixa energia

com características vibracionais, mas apresentar momento
59)

de quadrupolo diferente de zexo, Q.+ * -0.12±0.09 eb ,

negativo como esperado para núcleos prolatos.
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Figura 6.1.14

Mapas de contorno da energia potencial coletiva
de superfície para o m C e e "«i^Md

Podemos assim, depois da discussão de to-

dos estes modelos, esperar que o 1H2Ce se comporte como

no inicio da transição de vibrador anarmônico para rotor

prolato pouco deformado. Além disso parece bastante con-

sistente a hipótese de que o estado de 1.536 MeV seja de

dois fõnons de quadrupolo, J*»2+ e o de 1.742 MeV seja de

três fônons de quadrupolo, J^Ô*. Neste contexto o mode-

lo que se espera seja o mais adequado para descrever o
lh2Ce é o Modelo Coletivo Vibracional Anarmônico. A aná-

lise das distribuições angulares do espalhamento inelãst.1

co deverá confirmar esta conclusão.
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6.2. - Parâmetros go. Potencial Ootico

Com o objetivo de obter conjuntos de parâ-

metros do potencial óptico analisamos, numa primeira eta-

pa, a distribuição angular do canal elástico desacoplado.
23)

O programa computacional utilizado foi o MODOPT

pregamos a seguinte forma para o potencial óptico:

V(r) - - Vf (r, Ro, a0) - iw f <r, 1^, a^ + Vc(r)

onde f(r,R,a) » {1+ Exp[(r-R)/al

1/3 1/3
P s v & R E I » A

w o ^ w

e Vir) é o potencial de interação Coulombiana de uma es

fera uniformemente carregada (vide secção 3.2).

Iniciamos os cálculos com duas famílias de

parâmetros do potencial óptico, usadas no ajuste de dados
67,68)

do espalhamento elástico de partículas alfa pelo 140Ce

A partir destes dois conjuntos de parâmetros da literatu-

ra, variamos os valores de V e W de modo a otimizar o ajus

te da previsão teórica ã distribuição angular medida do

espalhamento elástico paio lH2Ce. Assim foram gerados os

conjuntos 1 e 2, listados na Tabela 6.2.1, com os corres-

pondentes valores do X do ajuste.

A partir do conjunto 1, determinamos um ou

tro grupo de parâmetros, denominado conjunto 3, por varia

ção em grade dos parâmetros W, r e a , seguida da varia-
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TABELA 6 . 2 . 1 - CONJUNTO DE PARÂMETROS DO POTENCIAL ÓPTICO

S i g l a V r0 a 0 W rw aw I n We ° ° I n He

(MeV) (fm) (fm) (MeV) (fm) (fm)

(1) 18.0 1.59 0.57 6.0 1.59 0.57

Conj. 1 23.022 1.59 0.57 4.372 1.59 0.57

(11) 153.321 1.386 0.578 20.641 1.271 0.805

* Conj. 2 140.252 1.386 0.578 ' 10.711 1.271 0.805

Conj. 3 22.581 1.59 0.57 16.983 1.27 0.57

Conj. 4 22.581 1.5 0.7 16.983 1.5 0.7

Conj. 5 22.581 1.675 0.45 16.983 1.675 0.45

(1) e (11) sào os parâmetros da literatura o +lH0Ce, a partir dos quais ** * 67) foram dtrivados respectivamente
os conjuntos 1 e 2.

17.44

17.69

17.54

17.45

17.67

14.30

22.53

16.34

16.03

11.26

10.61

14.46

14.01

22.45

16.8

2.1

5.1

1.9

2.1

3.9

40.1



ção deve».

Outros dois conjuntos, respectivamente os

de números 4 e 5, foram derivados a partir do conjunto 3.

Manteve-se a profundidade do potencial real e variou-se

simultaneamente rg e aQ, de forma que os novos potenciais

cruzassem o potencial original no mesmo ponto da superfí-

cie nuclear.

Os conjuntos 3 a 5, com os respectivos X

do ajuste também estão na Tabela 6.2.1.

Sabemos que dentro do contexto do Modelo

õptico, a parametrização do espalhamento elástico de pro-

jéteis de forte absorção, como as partículas alfa, apre-
69,70)

senta ambigüidades discretas e contínuas . A ambi-

güidade continua (ou de Igo) dentro de uma família de pa-

râmetros do potencial óptico, implica na obtenção de ajus

tes equivalentes, desde que o potencial na região superfi

ciai se mantenha inalterado, isto é:

<R-r)/a
Ve ° ° - cte , r>R

0

e similarmente para a parte imaginária. Este critério

normalmente é compactado na forma:

Ve ° » cte

Desta forma listamos também na Tabela 6.2.1 os valores de
R /a0 RVa

tn Ve e in He w para verificarmos a existên-

cia ou não da ambigüidade de Igo nas famílias de parâme-
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tros utilizados.

Assim, podemos ver que os conjuntos 1 a 3

apresentam ambigüidade de Igo na parte real, mas não na

parte imaginária, a qual na superfície nuclear ê tão im-

portante quanto a parte real. Já os conjuntos 4 e 5 não

apresentam ambigüidade de Igo na parte real em relação

aos outros conjuntos. A parte imaginária do conjunto 4

apresenta ambigüidade continua apenas com o conjunto 3. O

conjunto 5 não apresenta esta ambigüidade na parte imagi-

nária em relação aos outros conjuntos.

A seguir foram realizados cálculos com o
28)

programa de canais acoplados ECIS , acoplando-se o esta

do fundamental ao primeiro estado excitado J*= 2 (0.641

MeV), de acordo com a descrição da secção 3.3. Estes cal.

culos 0-2 foram realizados basicamente para incorporar

nos parâmetros do potencial óptico, o efeito do acopla-

mento no canal elástico do canal inelástico mais forte.

Nesta fase náo houve preocupação em refinar o ajuste do

espalhamento inelástico.

Os cálculos 0Í2+ foram efetuados dentro do

contexto dos modelos vibracional harmônico e rotacional

simétrico. Foram variados os valores dos parâmetros V, W

e ^02 ' Par^metr0 d e deformação da parte real do potencial

nuclear correspondente ao estado 2 . o valor de pit' Pa~

râmetro de deformação da parte imaginária do potencial nu
MB NX

clear, foi determinado de forma que S™ RQ
m &Zt R.> isto

é, impondo que os comprimentos de deformação nuclear real

e imaginário fossem iguais. 0 parâmetro de deformação

coulombiano, £Q2 » 0.11511, foi obtido a partir do valor
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de 3(E2) « 0.459±0.OOS « 2b 2 da literatura59}, con rc«1.25

fm. Estes cálculos foram realizados com 100 ondas par-

ciais (J^JJ)
 e 50 *"» cte raio de integração

Ha Tabela 6.2.2 vemos os parâmetros finais

dos vários conjuntos apôs a análise de canais acoplados,

o resultado do ajuste 0-2 dentro dos dois modelos usa-
2 Vao V awdos, os valores de Xz, Ve , We e de JQ, integral

de volume por par de partícula.

A partir da análise das Tabelas 6.2.1 e

6.2.2, vemos que após o acoplamento:

a) o valor do parâmetro V diminuiu em todos os con-

juntos con exceção do número 5;

b) o parâmetro W aumentou nos conjuntos 1, 2 e 3* e

diminuiu nos conjuntos 2', 3, 4 e 5;

c) o X do ajuste do espalhamento elástico diminuiu

em todos os casos, com exceção do cálculo 0-2+ ro

tacional, conjunto 2*.

0 parâmetro J permite verificar a existên

cia de ambigüidade discreta nos conjuntos de parâmetros

do potencial óptico69'70'. As várias famílias de parâme-

tros do potencial óptico que correspondem a ajustes equi-

valentes do espalhamento elástico possuem um espaçamento

de -vlOO MeV.fm3 nos seus valores de Jo. A expressão para

4irVR
J 0

ira
1 +

3
MeV.fm
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- - - -

Conj.

1

2

21

3

31

4

5

«o
O»
I

V

(MeV)

22.080

129.429

139.619

21.871

21.757

20.711

29.348

ro

(f»)

1.59

1.386

1.386

1.59

1.59

1.5

1.675

Tabela 6.2.2

•o
(fta)

0.57

0.578

0.578

0.57

0.57

0.7

0.45

U

(MeV)

4.687

12.608

10.616

16.056

20.127

13.395

3.621

- Parâmetros

(fin)

1.59

1.271

1.271

1.27

1.27

1.5

1.675

(fm)

0.57

0.805

0.805

0.57

0.57

0.7

0.45

opt1cos

X2(0+)

1.9

1.8

3.0

2.0

2.2

1.9

6.5

e resultados da

X2(2+)

5.2

4.6

6.8

3.8

5.8

6.8

8.8

X2

Total

7.1

6.4

9.8

3.8

8.0

8.7

15.3

análise

NR

0.78

0.97

0.84

0.81

0.82

0.82

0.67

0+-2+

Modelo

V1br.

Vibr.

Rot.

Vibr.

Rot.

Vibr.

Vibr.

J
ft

(MeV.fm3)

97

383

414

96

96

80

148

tn

17

17

17

17

17

14

22

.64

.37

.45

.64

.63

.21

.80

16.10

10.77

10.60

14.40

14.63

13.77

20.70



onde A- e Aj. são respectivamente as massas do projétil e

do núcleo alvo,

V, rQ, aQ os parâmetros da parte real do potencial

óptico

1/3
e R

o *
 ro A

A partir dos VÍ.lores de J na Tabela 6.2.2

podemos ver que os conjuntos 1, 3 e 4 pertencem a uma raes

ma família, enquanto que os conjuntos 2 e 5 são de fa-

mília diferentes. No entanto, conforme também podemos

ver nesta Tabela, nenhum dos conjuntos de parâmetros do

potencial óptico apresentam ambigüidade de Igo na parte

real e imaginária simultaneamente.

Nas figuras 6.2.1 e 6.2.2 podemos ver os

gráficos das partes real e imaginária, respectivamente,

dos potenciais ópticos da Tabela 6.2.2.

Na figura 6.2.1 vemos que o raio de maior

absorção , ponto da superfície nuclear onde as várias

famílias de potencial real se cruzam, é r« 10.8 fm.

É interessante notar nestas fiçuras que na

região da superfície nuclear, ̂ 9 a 11 fm, a parte real

dos potenciais ópticos variam de 3-10 MeV para -vO,2 MeV

e a parte imaginária de 0,6 - 3 HeV para 0,05 - 0,15 MeV.

Isto é, na superfície nuclear a profundidade do potencial

real tem valor semelhante â do potencial imaginário. Exce

ção feita ao conjunto 3, que possue parte imaginária dife

rente dos demais, variando de *3 MeV para -vi MeV na super
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O 2 A 6 8 K> 12
r(fm)

Figura 6.2.1 - Gráfico da parte real dos potenciais
ópticos da Tabela 6.2.2.
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Figura 6.2.2 - Gráfico da parte Imaginária dos
potências ópticos da Tabela 6.2.2.
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flcie nuclear, sendo a sua parte real una ordem de grande

za menor nesta região.

Da Tabela 6.2.2 vemos que o conjunto com

menor xl tanto na análise vibracional como na rotacional

ê o número 3. Além do x , a forma da distribuição angu-

lar para o estado J* « 2 obtida com este conjunto é me-

lhor do que as outras. Concluímos assim ser o conjunto

de parâmetros ópticos 3 o mais adequado para o ajuste con

junto dos dados de espalhamento elástico e inelástico. Na

figura 6.2.3 apresentamos os dados do espalhamento elástî

co e a previsão teórica obtida a partir do conjunto 3.

A diferença nos valores dos parâmetros do

conjunto 3 entre a análise do espalhamento elástico e a

análise de canais acoplados 0_2 foi de diminuição das

profundidades das partes real (V) e imaginária (W) do po-

tencial óptico, respectivamente de t>3% e ~5%.

Não existe na literatura uma sistemática

coerente do efeito do acoplamento no valor dos parâmetros

do potencial óptico. Glendenning et ai. , numa experi-

ência de 1<t8Sm (a, a')1<>eSm Eo« 50 MeV, obteve depois do

+ +• -

acoplamento 0.2 um aumento de V, diminuição de W e alte-

ração na geometria (igual para as partes real e imaginá-

ria) no sentido de aumentar r e diminuir a. Kubo et

ai. mostrou que no espalhamento inelástico de Ions pe-

sados, mantendo fixos os valores dos parâmetros da parte

real do potencial óptico, o efeito do acoplamento é de

diminuir r e aumentar W e a . Baker et ai.74 , no espa-

lhamento de partículas alfa de 24 MeV por 192Os, verifi-
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cou depois do acoplamento 0-2 un aumento em V, mantendo

fixos os parâmetros restantes. Por outro lado, Hansen et

al. 7 5 ), no espalhamento inelástico de prõtons de 20 e 26

MeV por 2 3 2Th e 3 3 9Ü, usaram a clássica solução de redu-

ção de W (no caso 40 e 30%), mantendo os outros parâme-

tros fixos.

Figura 6.2.3

Distribuição angular experimental do
espalhamento elástico e o ajuste te£
rico obtido com o cálculo de canais
acoplados
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6.3. - Cálculos de Canals Acoplados - Análise Ylbraclonal

6.3.1. - Função de onda e acoplamento entre os parâmetros
de deformação

Dentro do esquema vibracional podemos re-

presentar de uma forma geral o acoplamento entre os 7 pri_

meiros níveis nucleares de acordo com o diagrama da figu-

ra 6.3.1.1.

Figura 6.3.1.1

Esquema de níveis e acoplamentos dentro do
esquema vibracional para um núcleo qualquer

*
<f

ts

6 K
Miea
\ 7A

T 1

P
R.

•Hi

•u»
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As funções de onda, ea ternos das componen

tes de N fônons de muitipolaridade X, são dadas por:

•o+ " P0 lX*2 ' N l s 0 > + «O'X"2' N ° 2 > + t o ' X " 2 ' N * 3 >

• 2 + - P j X - 2 , N=l>+ qjlX-2, N=-2>+ t J X - 2 , N«3>

| qJX=2, N-2>+ t2|X-2, N-3>

•o'+ * P3l*=2* N=0>+ q3JX«2, N=2>+ t3|X=2, N«3>

• 3. - |X-3. N-l>

^g+ = |x=2, N»3>

sendo p| • q? + t.2» 1

No entanto, como na versão do programa ECIS

utilizado, não dispunhamos da possibilidade de realizar

cálculos com o termo |A*>2, N~3>, simplificamos o esquema

de acoplamento para o apresentado na figura 6.3.1.2.
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0+

'22"

3. Poa

i. ^5% •

%

Figura 6.3.1.2 - Esquema de nTveis e acoplamentos utilizados
para os cálculos vibracionais

As funções de onda são dadas por:

F2+
U - 2 , N«l> * q j A - 2 , N-2>

, N-2>

' N = 0 > ' N " 2 >

!, N-2>

e a condição de normalização usada no programa ECIS é:
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uma vez que a função de onda é parametrizada na forma:

4> » cose|N=l ou 0> + sen8|N«2>

Os parâmetros $Q2 e BQ3 representam a de-

formação média associada ao estado, 6 (1 = 0', 2*, 4)

são proporcionais aos elementos de matriz de transição do

estado de um fônon para os de dois fônons e 6QT são pro-

porcionais aos elementos de matriz de transição do estado

fundamental para o estado de dois fônons. O parâmetro 6

dá a mistura das componentes de um e dois fônons na fun-

ção de onda.

Dentro do modelo vibracional anarmônico,

existem as seguintes relações ' entre os parâmetros 0,

Pi e V

(a) 0O2(Piqi + P^j) - 02I , onde i=2 - 1-4

i«3 -* i«o»

1=4 * I-21

(c,

B(E2; -" "" L ~ n2

B(E2;
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Ce) BCE2; a'-»2
B(E2; 2+->0

plicam p

Mo caso de gQ2 * P2J ,as equações (a) im-

= p e q = q « q^, o que não é verificado

em geral. Ha verdade esta aparente inconsistência é gera

da pelo fato de que a normalização usada nas relações (a)

foi do tipo p| + q£ + r| « 1, onde rjL são componentes

da função de onda que incluem todos as outras possíveis

configurações que não as de um e dois fõnons. Como a nor

malização imposta no ECIS é p* +q^ = 1, vamos usá-la jun-

tamente com as equações (b) e (c), não utilizando a rela-

ção (a) .

Temos assim as seguintes vinculações entre

os vários parâmetros:

(f)

li

- ± 4.79 IB(E2; 2*-» 0+)!

(g)

« cos

oi

»02

01
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6,3.1, - *i Vamos calcular inicialmente os valores dos pa

râmetros p. e q, que obtemos usando apenas os

dados da literatura e as equações (a) a (e).

59)
Da literatura ' temos os seguintes dados:

Q 2 + - -0.12 t 0.09 eb

B(E2j 0 0.459± 0.006 e2b2

com estes valores e as relações (f) calculamos:

±(0.083± 0.062) ou 4.76"

ou ± 3.56C

175.24°

e 0.996

Supondo que a descrição com r. = 0 é ade-

quada, ou seja, os estados só apresentam mistura de um e

dois fônons, sem outras contribuições, podemos usar os va

lores calculados de p e q para determinar p. e q. atra

vés das relações (a). Teremos:

0.996qi + 0.083pjL • 1 (supondo 302 » 3 2 l imposi-

q. + 2 a i ?*° d o E C I S)

que nos leva a:

0.077 , 0.997 ou 95C
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e, usando as relações (b) obtemos;

BQ • 0.098

para todos os estados do tripleto de dois fônons.

Por outro lado, sabendo o valor de p1 e q.

a partir dos dados da literatura, podemos usar as rela-

ções (d) e (e) para calcular as previsões de B(E2):

B(E2; 2 I + •*• 0+) • 0.0007 e 2b 2

B(E2; I * 2+) * 0.1825 e2b2, com I = 0*+, 2*+ e 4+

6.3.1. - b) Também podemos obter todos estes parâmetros

independentemente, pelo ajuste das distribui-

ções angulares experimentais.

Assim, dentro do contexto da análise vincu

lada (equações (f) e (g)) no caso de BQ = B , determi-

na-se os parâmetros p., q e B pelo ajuste da distribui,

ção angular do estado 2+ com o acoplamento 0+-2+. A se-

guir, a análise dos estados de dois fônons é feita com

apenas um parâmetro livre, 0. ou B , como vemos nas equa

ções (g). Em nossos cálculos optamos por variar 0,, colo

cando o valor de B correspondente ao vinculo.

Realizamos também cálculos variando inde-

pendentemente 0, e B para testarmos o efeito da vincu-

lação no resultado da análise.

A seguir passamos a apresentar detalhes do

cálculo aqui proposto.
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6.3.2. - Cálculos 0-/

A análise com acoplamentos 0- J* foi efe-

tuada dentro das seguintes etapas:

(a) determinação dos parâmetros B nucleares (&!!,)

por variação sistemática de V, W e @ . Os parâmetros

B , Coulorabianos (0^,) foram calculados a partir de da-
OJ Ou

dos da literatura, sendo respectivamente BQ,= 0.11511 ±

±0.65% 59) e 3Q 3 » 0.28 ± 26% 78).

(b) variação dos parâmetros B* e
o J

Em todos os cálculos foi imposto que os

comprimentos de deformação real e imaginário fossem iguais:

C Ro - *üí V utilizamos Rjnax = 50 fm e Jroax - loa
A função de onda era do tipo ip. - |A=J, N=l>.

A tabela 6.3.2.1 apresenta os valores fi-

nais obtidos nesta análise para os parâmetros de deforma-

ção dos estados 2 e 3" e seus respectivos desvios, com

os vários conjuntos de parâmetros do Potencial Óptico.

Nas figuras 6.3.2.1 e 6.3.2.2. vemos as

curvas x,. versus 0** e x,+ versus 0^ , que mostram

a qualidade da determinação destes parâmetros.

Nas figuras 6.3.2.3 e 6.3.2.4 vemos respec

tivamente o efeito de variação do valor de RmaJ{ e Jjnax

nos cálculos 0-2 e 0-3". Nestas figuras pode-se verifí-
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TABELA 6.3.2.1

RESULTADOS DA ANALISE O 1 / VIBRACIONAL

CONJUNTO

1

2

3

4

5

1

2

3

2"

3'

3"

ftNR

0.094+0.002

0.135+0.003

0.098+0.002

0.105+0.002

0.077+0.002

0.087+0.002

0.109+0.003

0.084+0.002

e0J x J

0.115+0.001 5.2

0.115+0.001 4.8

0.115+0.001 3.8

0.115+0.001 6.8

0.115+0.001 8.8

0.1488+0.0025 1.5

0.1474+0.0025 1.4

0.1485+0.0025 1.7
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CALCULO O*-2

Figura 6.3.2.1 - Curvas de X* versus B*!, nos
cálculos 0Í2* .

CALCULO 0 + - 2

0.105 0.H0 0.115 ai20 ai25

'02

Figura 6.3.2.2 - Curvas de x* versus $02
nos cálculos 0-2+.
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car que os valores de *__„ a 50 £n e **max ~ 1GQ, usados

nos cãl<

gência.

nos cálculos 0- JT foram suficientes para uma boa conver-

Nas figuras 6.3.2.5 e 6.3.2.6 vemos respec

tivãmente o efeito da variação da razão RsBn,/B., nos cál

culos 0-2 e 0- 3~. Pode-se ver a grande sensibilida-

de das distribuições angulares a pequenas variações nes-

tes parâmetros e a inexistência de ambigüidades entre BN

e BC nos cálculos.

Na figura 6.3.2.7 apresentamos as distri-

buições angulares experimentais correspondentes aos esta-

dos 2 e 3", bem como os melhores ajustes obtidos com o

conjunto 3 de parâmetros do potencial óptico. Considera-

mos bom o ajuste obtido, apesar de não se ter conseguido

reproduzir corretamente a profundidade do mínimo de inter

ferência nuciear-coulombiana.

A seguir realizamos cálculos 0-2 com a

função de onda ^ « p |A=2, N=l>+ q |A=2, N*2>, varian-

do B*,, B!L e 9 (p.= cosO, q. • senO), sendo R „ » 100

02 02 1 1 max

e J • 100 com o conjunto 3 de parâmetros ópticos.

0 resultado pode ser visto na figura 6.3.2.8, onde apre-

sentamos a curva de x2 do ajuste aos dados experimentais

versus 0, para os melhores valores de 0* e (?£.. DetermJi

namos 0 » 175° • 2o ou q^ 0.087 • 0.017, com

- 1° - 0.035

0 * ** 0.098 e 0Q2 « 0.115, em bom acordo com o esperado a

partir dos dados da literatura (vide capitulo 6.3.1)

q1» + (0.083+0.062). Este resultado mostrou a scnsibili-
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dade dos nossos dados em determinar a componente de dois

fõnons no primeiro estado 2 do 1<>2Cs, que ê responsável

pelo efeito de reorientação.

0 desvio nas grandezas medidas se refere ao in-

tervalo :

X *jjTp 1 Xmin* jjZ£
 + -NTp- > onde:

N é o número de pontos experimentais da distribuição angu

lar

e P é o número de parâmetros independentes variados ao

mesmo tempo na análise da distribuição angular.

Em todas as determinações de parâmetros a

quantidade minimizada foi o Xmotal correspondente â soma

dos xi das distribuições angulares envolvidas no acopla

roento considerado. Para o cálculo do desvio dos parâme-

tros do estado J usamos o x? âa distribuição angular

correspondente.

ü.3.3. - Cálculos 0±2-3~

Os parâmetros usados nestes cálculos foram

os determinados anteriormente nas análise 0-J*, com R^x*

100 e J • 100. Variações sistemáticas dos vários para

metros convergiram para os valores iniciais.
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Na figura 6.3.2.7 mostramos os dados expe-

rimentais para os estados 2 e 3~, bem como o ajuste obtji

do no cálculo 0-2-3" com o grupo 3 de parâmetros do poten

ciai óptico. Apresentamos, também nesta figura, os resul

tados dos cálculos 0 -J* para observação do efeito de aco

plamento dos três canais.

Podemos observar nesta figura que para ân-

gulos maiores que 70°, a secção de choque do estado 3~ au

roenta e a do 2 diminue, com o acoplamento 0 -2 -3**, en-

quanto que para ângulos menores que 60 o efeito ê inver-

so.

6.3.4. - Cálculos 0-2-f, /-estados de dois fônons de

quadrupolo

0 esquema geral de acoplamento usado nos

cálculos foi o da figura 6.3.4.1, sendo as funções de on-

da dos vários estados dadas pelas expressões do item

6.3.1. Fizemos 3n_ "&,,«&!!!*- &ÜÍ »«• Utilizamos
02 ZJ OJ O OJ W

R = 100 , J_.v = 100 e os parâmetros da análise 0-2

com o conjunto 3 de parâmetros ópticos. Verificamos que

com Jmax * 150 o xi t a l do ajuste só é alterado em 1%.

A análise foi efetuada em três etapas:

1) Variação dos parâmetros 3^/3^ e 0, mantendo fixos os

parâmetros $** , B*j e 0 da análise 0-2 descrita ante-

NR
riormente. Realizamos a variação livre de 0 e 3 ,
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bem como a variação de 6 com o valor de gNR determina-
QJ

do pela vinculação exposta no item 6.3.1. No primeiro

caso foi feita uma grade 0x6, abrangendo toda a faixa

de variação de 9 e amplo espectro de valores de 3. No

segundo caso, os cálculos abarcaram toda a faixa de

variação de 0. Em ambos os casos também pesquisamos

uma faixa de valores para 3° .
OJ

2) Variação da razão 6** / &Q2 n o P r i m e i r o estado J*« 2 +

3) Variação dos parâmetros ópticos V e W.

Figura 6.3.4.1

Esquema de Acopiamento 0+-2+-J7r
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O estado de 1.45 MeV, que ainda não havia

sido observado, foi analisado dentro das três alternati-

vas para estados de dois fônons de quadrupolo: 0* , 2* e

4 . Embora se esperasse este estado ter J*» 0' , comple-

tando o tripleto, a análise revelou que a distribuição an

guiar se ajusta melhor ã atribuição de J*= 2 . Ha figura

6.3.4.2 vemos os melhores ajustes obtidos para os dados

experimentais nos três casos, mostando a determinação de

J*=2+.

Os estados de 1.219 e 1.536 MeV, foram ana

usados como sendo respectivamente J*= 4 e 2* , obtendo-

se um razoável ajuste aos dados experimentais.

Na Tabela 6.3.4.1 apresentamos os valores

finais dos parâmetros obtidos nas análises livre e vincu-

lada. Nesta tabela podemos ver que para o estado de

1.219 MeV o resultado de ambas as formas de análise são

consistentes, enquanto que para os estados de 1.45 e

1.536 MeV são diferentes.

A não convergência das duas maneiras de

análise para os estados 2+ é devida ao fato da existência

de ambigüidades entre 0 e $ , confirmando a vinculação

entre estes parâmetros.

Os valores para os parâmetros obtidos na

análise livre não obedecem as relações da página 105,

Para os estados 2 I + e 2"*** i

3™, - 0.015 e gJJ - 0.098,

então p± - cos @t » —g£2- - 0.153 e 01« 81°. No entan-

to o melhor ajuste forneceu um valor de 0. * 50°.

A análise livre forneceu componentes de um
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TABELA 6.3.4.1

PARÂMETROS FINAIS DA ANALISE 0*-2*-j" VIBRACIONAL

i

0.641

1.219

1.45

1.536

2*

4*

2*

2*

aNRB0J

0.098

•0.002

0.098

•0.002

0.094

•0.001

0.080

•0.020

0.09790

•0.00002

0.015

•0.005

0.09790

•0.00003

0.015

•0.005

A,
0.111

•0.001

0.115

•0.001

0.120

0.120

0.1245

•0.0001

0.023

•0.007

0.1245

•0.0001

0.023

•0.007

8J

175°

•2°
-1°

60°

•10°

60°

•10°

93,0°

•0.6°

50°

• 10°

93.0°

•0.8°

50°

• 10°

V(MeV)

21.871

19.394

21.871

19.535

21.871

19.541

21.871

H(MtV)

16.056

11.434

16.056

13.518

16.056

13.368

16.056

3.2 a 4.5

4.5 • 10.5

4.1

1.4

1.1

1.2

1.2

1.0

T1po dt
Analise
Vinculada

livrt

Vinculada

livrt

Vinculada

livrt

Vinculada

livrt



fônon razoavelmente grandes, em contraste com o esquema

de decaimento da figura 6.1.4. Nele não se observa tran-

sição dos estados de 2 fônons para o fundamental.

Na análise vinculada se utilizou a relação

BQX • ^Í SO2' ° q u e n a Pr*tica significou impor uma parce-

la de dois fônons predominante para a descrição dos esta-

dos 4+, 2t+, e 2"+, não permitindo de fato a variação li-

vre de parâmetros para um melhor ajuste. Em conseqüência

disto os parâmetros obtidos depois de variar 9, de fato

apresentam uma pequena contribuição de um fônon direto

nos estados 4 , 2 * e 2" . Portanto, os parâmetros que

serão considerados e discutidos a seguir, são os obtidos

na análise livre.

Na figura 6.3.4.3. e 6.3.4.3a temos respecti-

vamente as distribuições angulares e os melhores ajustes

teóricos obtidos para os três estados pela análise vincu-

lada e livre, apôs as três etapas de variação de parâmetros.

Na figura 6.3.4.4. apresentamos para

o estado de 1.536 MeV, as curvas de xjj+ x MTÕ obtidos na

variação de 0 nas análise livre e vinculada. Podemos ver

que a curva na análise vinculada determina o valor de 0

num intervalo bem menor que na análise livre.

Na figura 6.3.4.5 mostramos para o acopla-

niento 0+-2+-2l + , o efeito da variação dos parâmetros &*2,

e 0 dentro da análise vinculada. Podemos ver a grande

sensibilidade dos cálculos a pequenas variações de 0 e

0 _, e que a contribuição de um fônon no estado de dois

fônons 2* , apesar de pequena, é essencial para reprodu-

zir tanto a forma quanto a magnitude da distribuição angu
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lar da secção de choque experimental. A curva de dois

fônons puro (6=90 ) não

dos dados experimentais.

fônons puro (6=90 ) não ajusta nem a forma nem a magnitude

Nos cálculos 0-2±4+ tivemos dificuldade em

ajustar o pico dianteiro da distribuição angular do estado

Jw=4 . A secção de choque nesta região angular ê dominada

pela contribuição Coulombiana. No entanto a variação do pa
Q

rametro de deformação Coulombiano 0Q1| afeta quase toda a

distribuição angular, impedindo um bom ajuste do referido

pico. Pesquisando uma ampla faixa de valores de 0 , man-

tendo fixo 0=60°, verificamos que no intervalo 0 =0.05 até

0.30 o ajuste teórico era praticamente o mesmo, melhorando

rapidamente a partir de 0^=0.30. No intervalo 0^=0.30 a

0.70 os ajustes obtidos são equivalentes entre si e seme-

lhantes ao resultante com 0 -0.55, (melhor ajuste nesta

faixa) que é um parâmetro de deformação muito grande para

esta região de núcleos. Para 0=50° e 70° obtivemos o mes-
- Cmo tipo de comportamento do ajuste em função de 0 , com

resultados um pouco piores para a distribuição angular do

estado Jn=4+ e ruins para os estados JTr=0 e 2 . Optamos
o NR

assim pelo seguinte conjunto de parâmetros: 0=60 , 0 «

0.08, 0^* • 0.10 e 0^=0.12. Na figura 6.3.4.3 vemos o

ajuste com o conjunto de parâmetros acima citados e o obti-
r

do com 0^=0.55.

Na figura 6.3.4.6 apresentamos o efeito da

variação do parâmetro $ para o acoplamento 0-2-4 . Neste

desenho vemos a influência deste parâmetro nos cálculos e

qúe o efeito de sua variação na secção de choque obtida

não é linear.
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As funções de onda obtidas na análise, con

forme a Tabela 6.3.4.1, são:

(0.641 MeV) = -0.996|X=2, N=l> + 0.087|X=2, N=2>

(1.219 MeV) = 0.500|X=4, N=l> + 0.866|X=2, N=2>

(1.536 MeV) = 0.64JX=?2, N=l> + 0.77fX=2, N=2>

(1*45 MeV " °-64lXls2' N=1> + 0.77 |X=2, N

Os módulos das contribuições de um e dois

fônons são compatíveis com a descrição vibracional anarmô

nica. A função de onda ty é praticamente dominada pela

contribuição de um fônon (X=2, N»l), sendo o termo de

dois fônons (A=2, N s2) # embora pequeno, indispensável pa

ra explicar as anarmonicidades apresentadas pelo núcleo,

como por exemplo Q2+ /O, As funções de onda dos estados

2»+ e 2"+ não são dominadas pelo componente de dois fônons,
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com razoável contribuição de um fônon direto. 0 estado 4+,

também predominantemente de dois fônons, já apresenta com

ponente de um fônon menor que os outros estados de dois

fônons.

•- NR C

A variação de gQ2+ / PQ 2 +# no primeiro es-

tado 2 , permitiu um ajuste melhor do mínimo de interfe-

rência na distribuição angular deste estado, com uma pe-

quena diminuição em SQ2+ de 0.115 para 0.111. Ê interes-

sante notar que este efeito não fora observado quando de£

te tipo de variação nos cálculos usando apenas o acopla-

mento 0±2+.

Por outro lado, a variação de Ve W deter-

minou um par diferenciado destes parâmetros para cada um

dos estados J*, como se vê na tabela 6.3.4.1.

6,3.5. - Cálculos 0-2±/-3" , /=2' +, 2"+ e tf

Nesta fase utilizamos R • 70 fm e J „ =
max max

80, com exceção do caso Jw=4 em que usamos Jmax*60 por

problemas de limitação do espaço computacional. Como o

fator de forma do espalhamento inelãstico é proporcional
f.+i "• +

a (l/r ), para J -3 e 4 (*«3 e 1=4 respectivamente) o

decréscimo desta função com o raio é suficientemente rápî

do para não termos problemas de convergência ao diminuir-

mos um pouco a magnitude de Jmax no cálculos. Para J=2 ,

a distribuição angular é um pouco afetada apenas nos angu
-130-



los dianteiros, como vimos na figura 6.3.2.3.

Usamos os mesmos parâmetros determinados

nas análise 0-2-3" e 0-2-J*, com exceção do potencial Ó£

tico. Determinamos um conjunto único de parâmetros ópti-

cos (Tabela 6.3.5.1), que forneceu o melhor ajuste para

as 6 distribuições angulares ao mesmo tempo.

TABELA 6.3.5.1

Parâmetros do potencial óptico nos cálculos 0-2-J i r-3'

V = 19.541 MeV rQ= 1.59 fm aQ* 0.57 fm

W = 13.368 MeV rw = 1.27 fm a^ = 0.57 fm

A qualidade do ajuste de todos os estados

foi equivalente â obtida nos cálculos com o acoplamento

de três canais. Como não pudemos usar o valor de J_ax

adequado para os cálculos com Jv- 2 , não podemos afirmar

que o acoplamento 0-2-Jir-3" não produz alteração nos valo

res dos parâmetros de deformação de quadrupolo. Só pode-

mos dizer , que dentro da aproximação de cálculo utiliza-

da, o melhor ajuste foi obtido com os mesmos parâmetros

determinados nos cálculos anteriores.
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6.3.6. - Cálculos 0*2*2l+- f "> f estado de 1.712 HeV

Na secção 6.1 concluímos que o estado de

1.742 NeV deveria ser J =6 de três fônons quadrupolares.

No entanto, como mencionamos anteriormente, não dispunha-

mos no programa de canais acoplados da opção do processo

de três etapas vibracionais.

Por outro lado achamos interessante verifl

car a importância relativa das contribuições de um e dois

fônons para a seção de choque deste estado. No cálculo

não pudemos colocar J*= 6 porque a versão do programa

ECIS utilizada não permitia o uso de j"-6 na função de

onda de um e dois fônons de quadrupolo, por razoes óbvias.

Como a forma da distribuição angular do estado de 1.742

MeV ê parecida com as já obtidas nos cálculos vibracio-

nais com J = 2 , realizamos cálculos com o acoplamento

0-2-2' -2 para o estado em questão. Na figura 6.3.6.1

vemos o esquema de acoplamento utilizado.

NR

Variamos 602»»
 e e

2'"
 d e f o r m a vinculada,

mantendo fixos os outros parâmetros da análise exposta no

item 6.3.5. Obtivemos os ajustes apresentados na figura

6.3.6.2, onde mostramos que a contribuição de dois fônons

é a mais importante, embora uma pequena mistura de um fô-

non direto seja necessária para o melhor ajusta dos da-

dos (9° - 98°).

Desta forma vemos que descrevendo o estado

de 1.742 MeV como uma mistura de 1 e 2 fônons quadrupola-

res (processos de 1 e 2 etapas), o termo dominante é o pro

cesso de duas etapas.
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Figura 6.3.6.1 - Esquema de acoplamento utilizado nos
cálculos
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6.4. - Analise Rotocionol

Como vimos ao final do capitulo 6.1, espe-

ramos que o 1>>2Ce se comporte como um núcleo situado no

inicio da região de transição de vibrador anannônico para

rotor prolato pouco deformado. Desta forma é interessan-

te verificar que tipo de previsões obtemos para as distri

buições angulares medidas dentro do contexto do Modelo Ro

tacional Simétrico.

b.4.1. - Função de onda e acoplamentos

A função de onda da análise rotacional si-

métrica já foi apresentada no capitulo 2.3. Na figura

6.4.1.1. vemos o esquema de acoplamentos usado.

Figura 6.4.1.1

Esquema de acoplamentos da análise

rotacional simétrica
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6.1.2. - CÔlCUlOS Q-2V

Iniciamos os cálculos com os parâmetros da

análise 0-2 rotacional e o conjunto 3' de parâmetros do

modelo óptico, conforme o item 6.2. Usamos RBax
s^00 fm e

Jmax=10°-

Tomamos o nivel de 1.219 MeV como estado

4 da banda rotacional.

•• • NR
Realizou-se a variação dos parâmetros 8 »

€* M D f+

8 , $4 e B . Os parâmetros resultantes com seus respec-

tivos desvios estão na Tabela 6.4.2.1. 0 ajuste obtido

para as distribuições angulares experimentais não ê muito

bom. O x2 ào ajuste para os estados 2 e 4 é da ordem

do dobro obtido na análise vibracional.

Também foram realizados cálculos com 0 e

B negativos (forma nuclear oblata), mas os melhores ajus

tes sempre convergiram para betas positivos (forma nu-

clear prolata).

A incapacidade de se ajustar a subida da

secção de choque nos ângulos dianteiros da distribuição

angular J*^* também foi verificada nestes cálculos rota-

cionais. Variações no valor de f$̂  implicavam em altera-

ções em toda a curva teórica para a secçâo de choque, im-

pedindo o ajuste simultâneo do pico dianteiro e o restan-

te da distribuição angular.
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TABEU 6.4.2.1

PARÂMCTROS FINAIS DA ANÁLISE 0+-2+-4+-6+ ROTACIONAL

E(MeV) J* *;R $1 Xj

0.641 2+ 0 .107+0.003 0 .104+0 .002 9.7

1.219 4+ 0.044 + 0.001 0.062 3.9

1.742 6+ 0.018 + 0.002 0.023 + 0.002 1.9

-137-



6.M.3. - Cõlculos 0-2*i|V

Com os resultados do item anterior, acopla

nos o estado de 1.742 MeV como sendo o nível 6 da banda

rotacional K=0. Devido â limitação do espaço computacio-

nal usamos R = 70 fn e J .„ = 80.

max max

Variamos o valor e sinal de B" e P". Os
o o

valores finais dos parâmetros B, também estão na tabela

6.4.2.1. Na figura 6.4.3.1. vemos as distribuições angu-

lares experimentais e o ajuste teórico obtido com os para

metros da tabela 6.4.2.1 (curva tracejada) dentro do es-

quema de acoplamento 0-2-4-6 . Nesta figura também obser

vamos o efeito da troca de sinal de 3 nas distribuições

angulares (curva cheia).

O ajuste para o estado 0 (espalhamento

elástico) é equivalente ao obtido na análise vibracional.

O resultado dos cálculos rotacionais para

o estado 2 é um pouco pior que o vibracional: embora a

profundidade do mínimo de interferência nuclear-coulombia

na esteja um pouco melhor ajustado do que na curva vibra-

cional, a secção de choque nos ângulos traseiros está

mais distante dos pontos experimentais do que no caso vi-

bracional.

A distribuição angular rotacional para o

estado 4 é pior que a obtida nos cálculos vibracionais:o

pico nos ângulos dianteiros é bastante subestimado, a su-

bida da secção de choque em ângulos medianos está fora de
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Fiflura 6.4.3.1 - Distribuições angulares experimentais e
ajustes teóricos obtidos com o Modelo
Rotadonal Simétrico. A curva cheia cor-

ej < O e a tracejada a ej > 0.responde a ej < O e a tracejada a
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fase e o ajuste em ângulos traseiros nio ê muito boa.

Por outro lado, a aelhor curva rotacional

para a distribuição angular do estado 6 apresenta compor

taaento inverso do observado nos dados experimentais. Po

denos concluir que o estado de 1.742 MeV nio é J*«6+ da

banda rotacional K»0.

De uma maneira geral verificamos que o Mo-

delo Rotacional Simétrico não é adequado para descrever o

6.5. - Espaço de memõria e tempo de computação dos
cálculos de canais acoplados com o programa ECIS

Conforme Tamura , podemos expressar o

tempo de computação para um cálculo de canais acoplados

como:

Rmax J
3

max c

onde R e J são respectivamente o raio máximo de in-max max

tegração das equações acopladas e o número de ondas par-

ciais

e N é o número de equações acopladas.

Podemos escrever uma equação semelhante pa

ra o espaço necessário para o cálculo:

E " b RmaxJmaxNc
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Coro base nos cálculos realizados pudemos

determinar os valores médios das constantes a e b para os

quatro computadores que utilizamos na análise dos dados.

A Tabela 6.5.1. mostra os valores de a e b,

enquanto que na Tabela 6.5.2. apresentamos algumas situa-

ções típicas de cálculos.

Tabela 6.5.1

Constantes a e b para os computadores
usados nos cálculos de canais acoplados

COMPUTADOR a

IBM/360 IFUSP -\-3xlO"5

IBM/370 PUC/RJ/RDC -v3xlO~6

IBM/370 IPEN/SP »v8xio"6 ^2xlO"2

CDC CTA ^2xlO"7 -vlxlO"2

Tabela 6.5.2.

Algumas situações típicas de cálculos

Calculo

oV
O±3-

OÍ2Í3"

0V-2l+

0+-2+-4+

0+-2+-4+-3"

0
+-2+-4+-6+

"max^1")

100

100

100

100

100

70

70

max

150

100

100

100

100

60

80

Nc

4

5

8

7

9

13

16

Espaço (Kb)

27.2

30.0

49.1

44.9

54.7

59.2

54.6
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S importante lembrar que os valores cons-

tantes da Tabela 6.5.1. representam a media de várias si-

tuações. A fórmula geral usada não prevê as diferenças

entre cálculos vibracionais e rotacionais, bem como as di

ferenças entre cãlcuJos vibracionais com e sem misturas

de um e dois fônons, por exemplo.
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7. DISCUSSÃO E COMPARAÇÃO COM OUTROS TRABALHOS

7.1 - ComparocQO entre gi anõllses vibracional

rotoclonal

No ajuste das distribuições angulares den-

tro dos dois modelos enfatizamos as seguintes diferenças:

a) a descrição vibracional permitiu a análise coerente de

um número maior de estados (7) do que a rotacionai (4).

2

b) o x do ajuste dentro do contexto do modelo vibracio-

nal é menor, e em alguns casos significativamente, do

que o do modelo rotacional simétrico.

c) as formas das distribuições angulares obtidas pelo cál_

culo vibracional são melhores do que as do cálculo ro-

tacional. Como se vê comparando as figuras 6.3.4.3 e

6.4.3.1:

de uma maneira global a curva vibracional para o

estado J1T=2+ é melhor que a rotacional.

os resultados vibracional e rotacional para o esta

do 4 + são equivalentes.

o cálculo rotacional prevê uma forma totalmente

errada, supondo J7r=6 , para o estado de 1.742 MeV.

Na tabela 7.1.1 apresentamos os comprimen-

tos de deformação obtidos para três estados com o acopla-

mento vibracional 0-2-4-3" e o acoplamento rotacional

0-2-4-6+, bem como o x2 dos ajustes. Novamente vemos que
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TABELA 7.1.1 - Comprimentos de deformação nuclear 6 N(=BÜ? R 0) e Coulombiano «
c(sST R JOJ O UUUJUIHU1UI IU « I P O J C

Estado

ÍMeV)

0.641

1.219

1.653

- il
O

2 +

4 +

3"

Análise

V

R

v+

R

V

0.81

0.89

0.66

0.36

0.70

+ 0.02

+ 0.02

+ 0.01

+ 0.01

+ 0.02

0

0

0

. 7 2

. 6 8

0

0

. 9 7

+ 0

+ 0

. 78

. 4 0

+ 0

. 0 1

. 0 1

. 0 2

x2

J

3 . 3

4 . 7

4 . 1

4 . 6

1 .8

V
2 . 0

2 . 2

2 . 0

2 . 2

2 . 0

V - acoplamento 0±2±4±3~ Vibracional

R - acoplamento 0-2-4-6+ Rotacional

+ - os 6N e 6C para o estado 4+ , análise vibracional, se referem â transição

direta 0 -+4 (um fônon de hexadecapolo)

R0 " ro A l / 3' ro " 1'59

A1/3, r = 1.25 fm



o ajuste vibracional é sempre melhor que o rotacional.

Podemos assim, a partir do ajuste das dis-

tribuições angulares, concluir que o Modelo Vibracional

Anarmõnico é mais adequado para a descrição do 1<>2Ce do

que o Modelo Rotacional Simétrico.

7.2 - Comparação com outros dados sfg literatura sobre p_

Existem poucos dados na literatura sobre

as propriedades do 1H2Ce, Os trabalhos existentes básica

mente se restringem a poucas experiências de excitação

coulombiana, reações de transferência e decaimento gama.

Na tabela 7.2.1 apresentamos as proprieda-

des eletromagnéticas do 1<t2Ce existentes na literatura e

nossos resultados. Nela vemos que a analise vibracional

anarmônica fornece o valor mais compatível com a magnitu-

de do momento de quadrupolo Q 2 + obtido por efeito de reo-

rient ação. Os valores rotacionais simétrico e assimétri-

co sâo bem maiores que o Q . acima referido. Conforme Ta
83) 2 +

mura e Udagawa expuseram em seu trabalho, a mistura de

um e dois fônons na função de onda dos dois primeiros es-

tados J*=2+ introduz as anarmonicidades suficientes para

explicar os valores de Q t 0 observados em alguns nú-

cleos vibracionais. 0 valor de B(E3) foi determinado nes

ta análise com pequeno desvio experimental devido ao bom

ajuste da forte interferência destrutiva entre as excita-
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TABELA 7.2.1 - Propriedades Eletromagnéticas do Ce

B(E2;0+->2+) e2b2

0.42 + 0.01

0.459 + 0.006

0.43 + 0.01

0.39 + 0.02

B(E3;0+-*3~) e 2b 3

1.13 + 0.60

0.32 + 0.01

Q b

-0.12 ± 0.09

+0.12 + 0.02

- 0.05

-0.56 + 0.01

-0.35 + 0.01

Referência

78)
Excitaçao Coulombiana

80)
Excitaçao Coulombiana

Excitaçao Coulombiana e
- 59)

Efeito de Reorientaçao

Análise Vibracional do

presente trabalho

Análise Rotacional Simé-

trica do presente trabalho

Análise Rotacional Assi-
métrica* do presente

trabalho
63)

dentro do contexto de Modelo de Davidov-Filippov o momento de quadrupolo Q, e:

= - QQ 22^—í — ,onde QQ ê o momento de quadrupolo intrínseco do modelo rotacio-
7[9-8sen 3Y3 n a l s i m é t r i c o e y = 25.07° (vide secção 6.1).



ções nuclear e coulombiana observada na distribuição angu

lar do estado J¥=3~.

Na tabela 7.2.2 listamos nossas previsões

de B(E2; 2+->-J1r) baseadas na análise vibracional e a rela-

ção (e) do capitulo 6.3.1. Infelizmente não há outros da

dos destas grandezas na literatura para realizarmos compa

rações.

TABELA 7.2.2

Previsões dfl análise vibracional para

ESTADO

1.

1.

1.

219

45

536

BCE2;2+ -

J*

4+

2* +

»+
2

/ )

B(E2;2+

0,

0.

0,

,232 H

.101 H

.101 H

h 0

r 0

r 0

J*)

.013

.002

.002

81)

Basinger et ai. mediram correlações an-

gulares Y~Y de transições do ll|2Ce, determinando estados,

spins e paridades até a energia de 2.742 MeV. Neste tra-

balho não foram observados os níveis de 1.45 e 1.742 MeV.

Os autores concluem que a descrição mais adequada para os

estados de 1.219, 1.536 e 1.653 MeV é a de, respectiva-

mente, estados de Jff=4+ e 2 + de dois fônons de quadrupolo

e J**3~ de um fônon de octupolo. O estado Jff«0+ em

2.030 MeV é considerado como bom candidato para um nível
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de três fônons de quadrupolo. Por outro lado o estado

J = 2 de 2.004 MeV, embora esteja na energia correta pa-

ra ser também de três fônons, apresenta forte decaimento

para os estados fundamental e de um fônon e fraco para os

estados de dois fônons, o que indica ser mais provavelmen

te uma excitação de quase-partícula.

82)

Larsen et ai. estudaram os níveis de

energia do lk2Ce através do decaimento do 1<>2La. Neste

trabalho também se conclue pela descrição dos estados de

0.641, 1.219, 1.536 e 1.653 MeV como sendo respectivamen-
+ + l +

te os níveis vibracionais J =2 , 4 , 2 e 3 . O estado

de 2.004 MeV, por apresentar transição para o estado fun-

damental, não é considerado como membro do multipleto de

três fônons. Conclui-se que o 1>f2Ce é um núcleo primária

mente vibracional com pequenas evidências de propriedades

rotacionais.

83)

Mulligam et ai. realizaram reações (t,p)

e (p,t) em isõtopos pares do Cerio, analisando os dados

por DWBA. O modelo de vibração de "pairing" foi usado

para interpretar as energias observadas dos estados funda

mentais e as magnitudes de transição do 1'*0Ce para os nú-

cleos pares do Cerio vizinhos. Verificou-se que os efei-

tos anarmônicos são importantes nesta região de nuclldeos,

pois os valores harmônicos esperados para os níveis de

energia e as razões entre as secções de choque do estado

fundamental dos isõtopos pares do Ce não foram reproduzi-

dos.

Desta forma, os dados da literatura confir
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mam nossa conclusão da descrição do ll>2Ce como um núcleo

vibracional anarmônico.

7>3 " Comparação com o l l t 0 Ce e 1%l>Nd

Conforme discutimos no capítulo 6.1, lem-

bramos que o 1<>2Ce deveria apresentar um comprimento de

deformação maior que o 1>l0Ce, que é de camada fechada, e

ter parâmetros nucleares mais próximos aos do ll#l*Nd.

Na tabela 7.3.1 apresentamos os dados expe

rimentais da literatura sobre os comprimentos de deforma-

çãb nuclear (Ôjl ) e momento de quadrupolo (Q ) para o JI*0Ce e 1'»'*Nd,

bem cano nossos resultados sobre o 1H2Oe para carparação.

Desta tabela vemos que o valor absoluto do

Q 2 + para o
 lh0Ce é maior do que o apresentado pelo 1H2Ce

e da mesma ordem que o do lâ|l|Nd. Esta medida foi realiza

da por uma experiência de Correlação Angular Perturbada,

em que a análise para a obtenção do Q depende de muitos

parâmetros. Não foi possível nesta medida distinguir en-

tre as formas oblata e prolata para o 1>>0Ce. 0 valor ob-

tido para Q 2 + é anormalmente elevado para um núcleo de

camada fechada nesta região de massa, com energia de exci_

tação do primeiro estado relativamente grande (1.597 MeV).

Comparando os valores de Q do lh2Ce e
1>f>*Nd, vemos que este último é mais deformado que o pri-

meiro, ambos têm valor negativo e portanto forma nuclear

prolata.
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TABELA 7.3.1

E(MeV)

1.597

,- «NR
Comprimentos de deformação nuclear «N(= BJJJ R 0 ) e
Momentos de Quadrupolo para o 1HHHó e

Núcleo (b) Referência

0.641

0.696

2.464

1.653

1.510

OBSERVAÇÕES:

0.41

0.46

0.54

0.81

0.67

0.79

0.67

0.74

0.70

+ 0.40

- 0.12

- 0.39

84)

68)

85)

86)

presente

trabalho e 59)

87)

84)

68)

85)

presente

trabalho

0.85 87)

a) referências 68, 84 e 85) realizaram análise DWBA - modelo

vibracional

b) referência 87) realizou análise de canais acoplados com mode-

lo rotacional simétrico, com exceção do estado 3* onde foi

utilizado modelo vibracional.
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O primeiro estado J*= 2 + do lk2Ce tem com-

primento de deformação maior que o ll*°Ce e também do que

o ^ N d . O valor de 6*+ do 1>tZCe está mais próximo do

do que do ll|0Ce.

Assim vemos que a deformação vista como

uma propriedade estática da forma nuclear (Q«+) apresenta

um comportamento diferente do que a deformação dinâmica

(ôjj ), para os núcleos considerados.

Para o estado J* - 3~, os isótopos do Cê-

rio tem ôN mais próximos entre si do que com o do
1<tlfNd, que apresenta 6?. maior.

7.H - fi segundo estado g£ dois fonons

A existência de dois estados de mesmo J*

na região de dois fonons já foi observada em outros nú-

cleos anteriormente.

ee)
Meyer e Peker analisaram o 11<#Cd, onde

aparecem dois estados Jff • 2 na região de dois fonons.

Neste trabalho a interpretação dada foi a de que o mínimo

do potencial de energia superficial (PES) apresenta um

primeiro mínimo numa posição levemente deformada e um se

gundo mínimo, menos profundo, em uma deformação maior,

dando origem a uma segunda banda quase-rotacional. Assim

o primeiro estado Jff • 2 pertence â banda K* « 0 e o

segundo ã banda K* » 0*. Esta análise para o Cd se revê

lou consistente. No nosso caso, já vimos no capítulo
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6.1 que o modelo quase-rotacional não se aplica bem.

89)

Blankert et ai. estudaram o 1IZSn, que

apresenta dois estados Jn=4+ na região de dois fônons.

Neste caso foi efetuada uma análise vibracional anarmôni-

ca, em que as funções de onda dos dois estados foram des-

critos como uma mistura de excitações de um e dois fô-

nons. Obteve-se um razoável ajuste das distribuições an-

gulares tomando-se a função de onda |4}> ortogonal ã 4*>.
* 90)

Hausser et ai. realizaram o estudo da

reorientação coulombiana nos estados 2 do 112Cd. Neste

caso também temos dois níveis J* - 2 na região de dois

fônons. Os estados foram analisados dentro do modelo vi-

bracional anarmônico, não tendo sido imposta a ortogonali_

dade entre os dois níveis de dois fônons 2 .

Em nosso trabalho realizamos cálculos fa-

zendo as funções de onda dos estados J* = 2 de 1.45 e

1.536 MeV ortogonais entre si, mas não foi possível obter

ajustes sequer razoáveis das distribuições angulares. Aná-

lises independentes destes estados sempre convergiam para

funções de onda com os mesmos parâmetros, ou seja, não or

togonais entre si.

7,5 - Deformação potencial e_ deformação g£ cargo

Na tabela 7.1.1 vimos que as deformações

de carga e nuclear, isto é, do potencial nuclear, são di-

ferentes, mesmo considerando-se o desvio experimental. Pa

ra o estado Jff « 2+, o comprimento de deformação nuclear
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ê 11% maior que o de carga, enquanto que para o estado

J* « 3~ ê 38% menor.

A comparação entre os parâmetros de defor-

mação, ou dos comprimentos de deformação, obtidos por vá-

rios modelos ou por excitação nuclear através de diferen-

tes projéteis está sujeita a vários problemas. A informa

çao contida na literatura também não é sistemática. Mo

entanto podemos citar algumas conclusões interessantes:

(a) a razão B / 0 entre os parâmetros de de-
pp" em

formação obtidos por excitação eletromagnética I0 Ie por

1 2+ 1 -
3 I e praticamente um, com umaPÇ'J . 91)

pequena dependência com o numero de neutrons .

(b) numa análise do espalhamento inelástico de vá-

rios projéteis do p ao 1 60 por núcleos rotacionais le-
92)

ves , concluiu-se que os parâmetros de deformação do po-

tencial nuclear e da carga são iguais, dentro dos desvios

experimentais dos parâmetros obtidos e da validade do mo-

delo rotacional. No entanto neste trabalho obteve-se mo-

mentos de quadrupolo nucleares sistematicamente tl?% me-

nores que os eletromagnéticos, embora esta diferença es-

tivesse dentro dos desvios experimentais.

(c) em trabalho de espalhamento inelástico de parti
93)

cuias a e 3He por núcleos vibracionais , foi observada

uma diferença de ^15% entre os B(E2) usados na análise

das distribuições angulares e os obtidos por excitação
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coulombiana. Verificou-se também que os parâmetros de de

formação nuclear, para os estados 2 e 3~, são sistemati-

camente menores que os parâmetros de deformação de carga.

(d) no caso de núcleos rotacionais pesados, como os

isôtopos de tungstênio estudados por espalhamen
9>»)

to inelástico de partículas alfa , os parâmetros de de-

formação nucleares obtidos são sistematicamente menores

que os coulombianos. Esta diferença é reduzida quando se
95)

compara os momentos de multipolo nuclear e de carga.

Dentro dos desvios experimentais, o resultado do experi-

mento foi que os momentos de quadrupolo de carga e densi-

dade nuclear são iguais para os três isôtopos de W.

A secção de choque do espalhamento inelás-

tico depende do produto BQJR (onde R é o raio do poten-

cial nuclear), ficando assim o valor de 0.- totalmente

dependente da escolha de R. Assim é claro que o compri-

mento de deformação ô, = BQJR é uma grandeza mais adegua

da para comparar resultados de diferentes experiências.

No entanto este produto não contém a informação da corre-

lação de 0Q- com os outros parâmetros do modelo óptico e

é inadequada para comparar o espalhamento de hadrons com

medidas de excitação coulombiana, onde a secção de choque

é proporcional a B(EA)a 0?R,,

Uma descrição mais fundamental e menos de-
96)

pendente de modelos e obtida, de acordo com Bernstein ,

comparando-se as Taxas Transição Eletromagnética (que po-

de ser obtida diretamente da secção de choque de excita-
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ção coulombiana ou indiretamente do parâmetro de deforma-

ção coulombiano no espalhamento inelâstico de hadrons) e

Isoescalar (obtida a partir de parâmetro de deformação nu

clear no espalhamento inelâstico de hadrons).

As Taxas de Transição isoescalar e eletro-

magnética, em unidades de partícula independente, são da-

das respectivamente por:

(IS) . B(IS
* Bsp

6£(BM) = B < B t **' °'
BSP

onde: B(EM 4; 0-lt) « 0.056993 Z2g2 IO""2* R*
c c

B(IS I; 0*4) - (3Z R* /

sendo $ e R o parâmetro de deformação de carga e o

raio coulombiano.

8 e R respectivamente o parâmetro de deforma-

ção e o raio do potencial nuclear obti-

dos no espalhamento inelâstico de partly

cuias alfa.
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As Taxas de Transição IS e EM fornecem in-

formação sobre as contribuições relativas de neutrons e

prõtons para a excitação nuclear. Se G(IS) / G(EM)=1.,

neutrons e prõtons se movem juntos como numa vibração de

massa.

Na Tabela 7.5.1 apresentamos a razão entre

ansição <

MeV) e 3~ (1.653 MeV).

as Taxas de Transição obtidas para os estados 2+ (0.641

Vemos que para o estado 2+:

(a) observamos uma diferença de 7% (com desvio de

entre G (EM) calculado a partir dos dados de excita-

ção coulombiana da literatura e o valor determinado em

nossa análise.

(b) temos uma diferença de 15% (com desvio de 4%)

em relação ao valor 1.0 esperado para a razão G (IS) /

G (EM), indicando talvez uma assimetria nas vibrações de

neutrons e prótons.

Para o estado 3*:

(a) o desvio experimental no valor de B(E3) da lite

ratura t muito grande, implicando numa razão G,(EM)C,_ /

G (EM) não confiável (desvio de 54%).

(b) a razão G (IS) / G (EM) é menos da inetade do

valor 1,0 esperado para vibrações conjuntas de neutrons e

protons. Tal resultado sugere uma maior contribuição das

vibrações de prótonB para a excitação nuclear deste estado.
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TABELA 7.5.1

Razões entre as Taxas Isoescalar G(IS)
e Eletromagnéticas G(EM) para os estados

de um fônon 2+e 3~

' G<EM>b> G(IS)C) / G(EM)b)

2 + 1.07 + 0.03 1.15 + 0.04

3.5 + 1.9 0.44 + 0.02

a) G(EM)__ obtidas a partir de dados de excitação coulom-
59»78)

biana da literatura

b) G(EM) obtidas a partir da parte coulombiana da análise

vibracional do presente trabalho.

c) G(IS) obtidas a partir da parte nuclear da análise vi-

bracional do presente trabalho.
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8. CONCLUSÕES

Calcularam-se os níveis de energia do 1<42Ce

dentro dos modelos rotacional simétrico, vibracional har-

mônico e anarmônico. A melhor descrição do diagrama de

níveis de energia experimental foi obtida com o Modelo Vi_

bracional Anarmônico de 6a. ordem.

As distribuições angulares do espalhamento

inelãstico foram analisadas pela Teoria de Canais Acopla-

dos, com os Modelos Vibracional Anarmônico e Rotacional

Simétrico. Inicialmente realizou-se o ajuste teórico ape

nas do canal elástico, determinando-se 5 conjuntos de pa-

râmetros do potencial óptico. A seguir, depois de cálcu-

los com o acoplamento 0-2 (vibracional e rotacional) de-

terminou-se o melhor conjunto de parâmetros ópticos, uti-

lizado a partir de então para o restante da análise. A

parte imagninária deste potencial óptico escolhido tem,

na região da superfície nuclear, magnitude uma ordem de

grandeza maior do que a sua parte real.

Os estados analisados pelo Modelo Vibrado

nal Anarmônico foram: estado fundamental (0+), 0.641 MeV

<2+), 1.219 MeV(4+), 1.45 MeV(2l+) 1.536 MeV(2"+) e 1.653

MeV (3~), com os seguintes acoplamentos: 0^2 , 0-3~, 0-2-

3", 0Í2±Jn e 0±2±Jn-3~, sendo Jn= 2*+, 2** e 4+. A vincu-

lação restritiva demais, impondo sempre predominância de

2 fõnons, subestimou a contribuição da componente de um

fônon nas funções de onda dos estados 4+, 2 I + e 2"+. As

funções de onda obtidas na arálise livre para os estados

estudados foram:

-158-



*o+ = I N = O >

* 2 + • -0.996|X=2, N=l> + Q.Q87|X = 2, N=2>

• = 0.500|X=4, N=l> + 0.866|X = 2, N=2>

*2.+
 = +0.64 |X=2, N=l> + 0.77 |X=2, N=2>

•2«+ " +0.64 |X=2, N=l> + 0.77 |X=2, N=2>

H>2nt+= -0.139 | X=2, N=l>+0.990|X=2, N=2>

y _ = |X—3, N=l>

Na análise fizemos B = 8 nos processos
02 2J

de duas etapas e os parâmetros de deformação diretos obti_

dos foram:

E(MeV)

0.641

1.219

1.45

1.536

1.653

1.742

2+

4+

2 > +

2"

3*

2*"

ftNR
30J

0.098

0.080

0.015

0.015

0.084

0.098

30J

0.111

0.120

0.023

0.023

0.1485

0.1245

Também foi realizada uma análise aproximada do estado de
n m +

1.742 MeV, tomando-o como J =2 , mistura de um e dois

fônons quadrupolares, obtendo-se um ajuste razoável. A

função de onda e os parâmetros de deformação também estão

nas tabelas acima apresentadas.

Verificamos que o estado de 1.45 MeV tem J*= 2*
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e não J7T=0 conforme esperava-se e que o estado de 1.742

MeV nao pode ser descrito como sendo J =6 da banda rota-

cional K=0, mas que é melhor descrito como um estado vi-

bracional de vários fônons quadrupolares, podendo desta

forma ser Jw=6 .

A partir da análise vibracional anarmônica

também determinamos:

+0.02 . .
Q2+ = + 0.12-0.05 b e B(E2;0+2 ) - 0.43 + 0.01 e2b2

em bom acordo com os dados da literatura.

O ajuste de todas as distribuições angula-

res pelo Modelo Vibracional Anarmônico foi bom, com exce-

ção do estado J7T=4 em que o ajuste foi razoável.

A análise Rotacional Simétrica foi efetua-

da com as distribuições angulares correspondentes aos se-

guintes estados: fundamental (0+), 0,641 MeV(2+), 1.219

MeV(4+) e 1.742 MeV(6+), com os acoplamentos 0±2+, 0-2-4+

e 0-2-4 e 0-2-4-6+. Os ajustes obtidos foram piores que

os do modelo vibracional anarmônico e, em especial, este

modelo não conseguiu reproduzir a distribuição angular do

estado de 1.742 MeV como sendo J1r=6 .

Concluímos que o Modelo Rotacional Simétri

co é menos adequado para a descrição do 1(*2Ce do que o Mo

delo Vibracional Anarmônico, que permite uma análise am-

pla e coerente tanto do diagrama de níveis de energia e

das distribuições angulares da secção de choque, como de

propriedades como o Momento de Quadrupolo Elétrico eB(E2).
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