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APRESENTAÇÃO





Ao propormos uma organização para a VII Reunião de Traba-
lho sobre Física Nuclear no Brasil tivemos como objetivos princi -
pais: ( D a apresentação de forma oJrangente de assuntos atuais na
física Nuclear; (2) a discussão dos trabalhos dos participantes e
(3) a criação de condições apropriadas para iniciar e dar continui_
dade a intercâmbios entre pesquisadores de diferentes Instituições,
a partir do aprofundamento em assuntos de interesse comum.

Estes objetivos foram definidos tendo como base a manifejs
tação dos participantes da Reunião anterior e também a própria his_
tória destes Encontros.

0 aspecto, digamos, mais formativo da Reunião expresso no
objetivo U ) foi viabilizado pelos chamados cursos e seminários ,
repetindo a forma adotada com sucesso em reuniões anteriores.

A discussão dos trabalhos dos participantes se fez princi_
palmente nas apresentações de painéis e exposições orais. Na esco-
lha dos trabalhos para exposição oral tentamos fazer uma amostra -
gem das diferentes linhas de pesquisa desenvolvidas no país, res-
peitando a manifestação dos autores quanto ao seu interesse nesta
forma de apresentação de suas pesquisas.

Na organização da Reunião houve uma ênfase especial aos
chamados Grupos de Trabalho (GT) como forma de criar as condições
para una efetiva promoção e dinamizaçâo de intercâmbios científi -
cos. Para isto foram propostos onze grupos depois de ouvida a conuj
nidade sobre os temas de interesse. 130 físicos fizeram previamen-
te sua inscrição em algum GT. A partir de uma forma de preparação
sugerida por cada Coordenador foram iniciados os contactos entre
os interessados, de 6 a 7 meses antes da realização da Reunião. Eŝ
te contacto prévio permitiu o efetivo funcionamento dos GT durante
a VII Reunião. Nas avaliações desta atividade feita pelos Coordena
dobres com a Comissão Organizadora, bem como pelos Relatores com os
participantes, houve unanimidade na aprovação desta forma de trab£
lho bem como na manifestação do interesse de sua continuidade. De
fato, muitos dos intercâmbios surgidos nos GT tem tido prossegui -
mento.

A discussão de temas mais gerais prevista nos Grupos de
Discussão não despertou o interes.e dos participantes. Apenas um
pequeno número de pessoas se reuniu para discutir um dos temas pr£
postos: "Máquinas em Física Nuclear: Como Realizar Intercâmbios?"

Os Colóquios abordaram temas de outras áreas do conheci -
mento humano que não a Física Nuclear. E conseguiram a proeza de
após um árduo dia de intensos trabalhos, avivar o interesse e bo-
lir com a emoção dos presentes.



Neste volume estão apresentados os cursos e seminários
proferidos bem como o resumo das Contribuições apresentadas, a Ata
da Assembléia Geral, o Resumo da Reunião e a Lista de Participan -
tes.

0 clima do Encontro e o estado de espirito dos participan
tes não podem, infelizmente, ser transcritos. Mas nos ficou a cer-
teza que foram os participantes, pela sua atuação, os verdadeiros
realizadores desta Reunião promovida pela Sociedade Brasileira
de Física. Seria injusto deixar de mencionar aqui o imprescindível
trabalho dos Coordenadores dos GT e o especial apoio da Secretaria
da SBF. A todos somos muitíssimo gratos. Para nós foi uma experiêii
cia profissionalmente rica e pessoalmente agradável.

A Comissão Organizadora

Maria José Bechara
Frederico Firmo de Souza Cruz

Diógenes Galetti
Odair Dias Gonçalves
Raphael de Haro Junior (coordenador)

Elisa Wolynec
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SEMINÁRIOS

1. "Status e Projetos Experimentais do Tandar" - Dino Otero CCNEA - Argentina)

2. "Tratamento Perturbativo de Núcleos Deformados" - Daniel Bés (CNEA - Argentina)

3. "Espectroscopia em Linha do 219Ac" - Otaviano Helene (IFUSP)

4. "Colisões Nucleares Relativlsticas" - Rui A.M.dos S.Nazareth (UFRJ)

CURSOS

1. "Feynman - Gcldstone diagrams on the time dependent basis with application to nuclear

collective motion" - Michel Baranger (MIT - USA)

2. "Fragmentação de ions pesados em Altas Energias" - Maria Carolina Nemes (IFUSP)

COLÓQUIOS

1. "Biofísica" - Roberto Lent (Inst.Biofísica - UFRJ)

2. "Cândido Portinari: um Homem, um Tempo, uma Nação" - Joio Candiio Portinari (Projeto Cari

dido Portinari - PUC/RJ)

3. "Plasmas" - Iberê Luiz Caldas (IFUSP)

EXTRAS

1. Ap. de Micros - "0 mini computador como ferramenta adicional do pesquisador" - Ricardo
René Guzman ( I t aú tec )

2. R.E.Ver. 84 - "Relatório sobre o "Workshop" experimental realizado no IFUSP no início do

corrente ano" - Dirceu Pereira (IFUSP)

GRUPOS DE TRABALHO

1 . E fe i tos de Temperatura em Estrutura Nuclear

Coord . : - Salomon S.Mizht,rl (IFT/SP)

2. Espectroscopia/Estrutura
Coord . : - Celso Luiz Lima (UFRJ)

3. Estados Magnéticos

Coord.:- Antonio Fernando R.Toledo Piza (IFUSP)

4. Fusão de 5 a 30 MeV/Nucleon

Coord.:- Jorge Luiz V.Barreto (UFRJ)

5. Instrumentação - Detectores

Coord.:- Bernard Marechal (UFRJ)

6. Modelos Coletivos e Esquemáticos de Ressonâncias Gigantes

Coord.:- Emerson José V.de Passos (IFUSP)

7. Pré-Equilíbrio

Coord.:- Mahir S.Hussein (IFUSP)

8. Reações Altamente Inelásticas

Coord.:- Luiz Carlos Gomes (CBPF)



9. Reações con íons Pesados Relat ivíst icos

Coord.:- Takeshi Kodama (CBPF)

10.Utilização de Métodos de Física Nuclear a outras Areas da Física
Coord.:- Fernando Cláudio Zawíslak (UFRGS)

GRUPOS DE DISCUSSÃO

Os part ic ipantes estão convidados a se inscreverem em um dos Grupos (que ocorrerão s imul ta-

neamente) até o domingo, dia 02 de setembro. A l i s t a de inscrição está afixada no mural.

1 . P o l í t i c a C ien t í f i ca : Planejamento para o próximo qüinqüênio

2. "Máquinas" em Física Nuclear - Como rea l izar intercâmbio?!

3. Laboratório Nacional

4. Perspectivas profissionais para os físicos nucleares e a adequação dos curricula.

5. Implementação de normas de trabalho com uso de materiais radioativos - Cuidados, seguran

ça e código de ética

6. Situação das verbas para a pesquisa.

CONTRIBUIÇÕES QUE SERÃO APRESENTADAS ORALMENTE

Experimentais

1. "Um Estudo de Interações entre os Núcleos de Massa Próximas" -K.Koide, L.B.CW.de Faro ,

O.T.Ito, O.Dletzsch, H.Takal e A.Baiirio Nuevo Jr. (E6)

2. "Fotofissão do 237Np" - M.C.P.Martins, J.D.T.Arruda Neto, S.L.Paschoal e S.B.Herdade (E8)

3. "Decaimento dos 1 0 1 mRh e lolfRh e Estrutura Nuclear do lclRu" - V.R.Vanin, A.Pássaro, A.

M.P.Pássaro, M.T.F.Cruz e I.D.Goldman (E23)

Teóricos

1. "Modelos de Fusão de Múltiplas Etapas para Íons-Pesados" - B.V.Carlson, O.Civitarese, M.

S.Hussein e A.Szanto de Toledo (T3)

2. "Dinâmica de Correlações num Gás de Fermi Degenerado" • B.V.Carlson, M.C.Nemes e A.F.3.

pe Toledo Piza (T5)

3."Decaimento Estatístico de Ressonância Gigante de Monopolo no 208pb" _ H.Dlas e E.Wolynec

(T7)

A. "Estudo da Estrutura Nuclear do ̂ r pelo modelo Unificado" - R.C.Mastroleo, H.Dias e F.
Krmpotic (T14)

Instrumentação

1. "Medidas Precisas de Espessuras de Alvos Espessos sobre Substratos por Retroespalhamento

de Rutherford" - J.C.Acquadro, E.P.Chagas, R.Liguori Neto, P.R.S.Gomes, N.Carlin Ffi e M.

M.Coimbra (II)

2. "Resultados Experimentais do Detetor E -AE a Gás, Sensível à Posição" - L.B.CW.de Faro,

K.Koide, O.Dietzsch, H.Takal e A.Bairrio Nuevo Jr. (16)

3. "Detector de Tempo de Vôo para íons Pesados" - V.Guimarães, E.M.Szanto, N.Carlin FB, M.

M.Coimbra, J.A.Pena-Grage, N.Added e M.C.da Silva Figueira (17)



A. "Dosimetria de Area no Laboratório do Acelerador Linear do IRJSP" - S.B.Herdade, W.A.on
veira, A.M.Teixeira, O.L.Gonçalez, L.S.Yanagihara e V.L.C.P.Veissid (18)

5. "lonizaçâo da camada K no Regime Adiabático" - N.V.de Castro Faria, F.L.Freire Jr, E.C.
Montenegro, A.G.de Pinho F», G.M.Sigaud e E.F.da Silveira (EA)

Obs.:- Os trabalhos foram apresentados pelos autores cujos nomes estão grifados.
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FEYNMAN - GOLDSTONE DIAGRAMS IN A TIME-DEPENDENT BASIS

WITH APPLICATIONS TO NUCLEAR COLLECTIVE MOTION

M. Baranger (M.I.T.)

I - Examples of collective motion

We all know many examples of collective notion, like

the oscillations of a single•nucleus: monopole, dipole

(T = 1), quadrupole (T = 0) , etc... Other well known exanples

are: rotations, scattering of two heavy nuclei, fission ,

etc... There are many non nuclear examples: plasmons ,

phonons, solitons, etc...

II - Microscopic Theory

Usually a microscopic theory starts from a set of

constituents and from some interactions between them .

Examples: a) calculating nuclei starting from neutrons a

protons + 2 body force; b) calculating hadrons starting

from quarks * gluons + QCD.

There are many such microscopic theories of

collective motion already! Why do we need another one?

First, let us review the diagramatic methods.

Ill - Diaqramatic Methods

Suppose we have a perturbation expansion and some

approximation constitutes the 0 order. Successive terms

in the perturbation expansion are represented by diagrams»

Examples s

13



This could be the perturbation- expansion for nuclean-nuclacn

scattering.

Important property of a diagramatic method: if we

could sum all diagrams, we would get the exact answer'

In the usual diagramatic theory of collective

motion the ground s*~ate is approximated by Hartree Fock .

Corrections to this are calculated by diagrams, which are

made up of particles T , holes T , and a residual interaction

•^ (there are no Goldstone bubbles ) C y except in first

order).

The ground state energy is given by Goldstone's

theorem:

3- order

The simplest collective excited states are given by

the RPA:

Example of a case where this works well: the 3~ state in
2 0 8Pb.

The limitations of the usual theory are:

a) The RPA is a linearized small - amplitude approximation

b) It can be improved upon, but this involves calculating

huge numbers of complicated diagrams and even them ,

you don't get very much further. In particular, this

"usual" diagramatic theory cannot begin to touch

large - amplitude collective motion such as large-

amplitude oscillations, heavy ion - scattering ,

fission, fusion, etc...



Ne need a better O-order approximation to start

from!

IV - Feynman - Goldstone diagrams in a time - dependent basis

It is possible without changing much to extend

Feynman-Go Ids tone perturbation theory to the case where

the basis is made up of time-dependent wave functions,all

being solutions of the same time-dependent Schrodinger-

eguation.

That's our answer

Feynman diagrams with a time dependent basis:

H = HQ(t)

Feynman propagator K(t,t')

K(t,t') iv(t')> = |*(t)>

Feynman's decomposition (Feynraan paths):

K{t,t') = lim K(t,t-e) K(t-E,t-2E)...K(t*+e,t')

e * 0 (N factors)

N ->• -

Ne = t-t1

K(x + e,T ) = l-ieHo(t + E/2) - it H^t + E/2)

» K0<x + C,T) - ieHjd + E/2)

to preserve unitarity in the unperturbed problem.

Collect terms according to their order in H. and

take the limiti

K(t,t') •« K (t,t')-i dt, K (t,t.) H,(t.) K (t,,t') +
O I Í O i i í O 1

15



I K _(t,r1)H1(t1)Ko(t1,t2) H

the usual convention:

K o ( t , f )

K ( t , f )
* 0 .«her t-t" < 0

Represent each tern by an unlabel led diagram

Choose a basis

A complete, orthonormal set of solutions of the

time-dependent Schrodinger equation for

H Q(t): |a(t)>, |B(t)> ...

K O(T,T') |Y (T ')> = |Y(T)>

Whith this basis all propagators disappear from

the perturbation expansion of K(t,t'), but proper time

limits must be used.

<a(t) |K(t,f)

ft
dt1<o(t1)

= <a|6> -

[(-i)2 f (dtx [ fdt2 I <a(t1) |H1(t1) U(t)

(t2) iH^tj) |6(t2)>| + ...<o

Of course, this i s just the "Interaction Representation"

in the usual text book treatment of time-dependent perturbation

theory.

Labelled diagram» to represent this:

16



Diagram rules:

1) Each vertex-» is a matrix element of H ^ t ) in the

time-dependent basis

2) Lines do not contribute anything, except limits

for the time integrations (This is different from the

usual Feynman rules)

3) -i with each dt (as usual)

4) Sum over each history once.

Many body extension

Feynman diagrams, a trivial way of writing time-

dependent perturbation, begin to show their power when

they are used for many body systems. Here is a 4-particle

example, containing both a 2-body and a 3-body interaction:

t'

Now we draw a line for each particle, instead of a

single line for states of the entire system.

Feynman-Goldstone diagrama

Consider now a system with N fermiona. Pick a

reference state (Fermi sea). We pick N single-particle

states from our-basis.

17



The reference state is time dependent. The reference state

is NOT an approximation to the ground state. It's just

something convenient.

In diagrams, now, we do not show the reference

state, but we represent holes in the reference state by »

and particles other than the reference state by t. Everything

works as in the standard literature, except that vertices

are calculated in the time dependent basis, and particle

or hole lines contribute just unity.

Example:

This contributes to

<^(t)|K(t,fj|é (f)>

(•o i s the reference state )

and i t s numerical value is:

(1/4) t

f

dt2<A(t1)B(t1)|v|a(t1)b(t1) > x

X ^(tjíbítj) |V|A(t2)B(t2)>

First Application : time-dependent Hartree-Fock (TDHF)

Let H = k + V (kinetic + two body). Lock for H • HQ(t) +

Hjit), with HQ « K + 0(t) and H 1 » V-U(t), where 0(t) is

time dependet one body mean field.

Expand in Feynman Goldstone (FG) diagrams and

determine U(t) by demanding some convenient diagram

cancellation. The simplest cancelation to ask for isi

18



This vertex This vertex

is V is - U(t)

= 0

Algebraically, this is

<B(t) |U(t) |a(t)> = I <p(t)A(t) |Vjo(t)A(t)>
A

o,p = «ay state

A - all hole states

Since âe single particle basis is solution of the tine

dependent Schrodinger equation for H = K + U(t), it is

solution of

i £ |o(t)> = K|o(t)> + Z |B(t)><6(t)A(t)|V|o(t)A(t)>
" BA

and this is the TDHF equation. Our tine-dependent FG

diagrams allow us to calculate systematic corrections to

TDHF.

V - Application to bound states - Lowest order

(All the work which follows was done in collaboration

with Ismail Zahed)

Periodic solutions of the TDHF equation. These solutions

exist under quite general conditions. The 1-body density

p(t) is periodic:

p(t + T) - p(t)

Call w - 2*/T. Therefore U(t) is periodic. The single

19



particle states are quasi-perioõic (as in

Floquet's theorem)

Bloch's or

- i e
|a(.t

Call 3 = X T ; X i s a quasi-energy.

tie have to look for the kind of periodic solution which

agrees with the kind of col lect ive motion we axe interested

in . I t turns out that there is a continuous range of energy,

with u(N) , where W i s the expectation of H for TEHF solution,

which i s time-independent. Fig. 1 shows an example of

the function u(M) for a Lipkin model.

UPKIN MOOEL

1.2

The reference state in quasi-periodic

-ieo

V
A - z X (A: occupied state)
° A A

The periodic part of the states can be defined:

-ix t o
|a(t)> * e ° \<xVlt)>

-iA t p
Uo(t)> - e ° U*(t>>

aP and •_ are periodic

20



Variational properties:

Hamilton's action S = dt <*Q(t) |ijg -H|(»o(t)>
••o

SP = fdt <^(t) | i ^ -H|#J(t)> - S -

E J A í A

Maupertins' action J = ]odt<«o(t) |i-^|*o(t)> = J
P +

= jldt<*o(t) l ^ l ^ t * » - ioodt

The following heIds for correct TDHF trajectories:

J = S + Wx
a p

J = S + UT

£•-.

Energy level as poles

The periodicity allows us to make a Fourier transform

But i t i s different than the usual one!

Consider

<*o(T> | e" i H TU o(0)>

In the usual, time independent, formalisms:

iW T
°

-ÍÍH-W)T
e °

_W.)

Where *n and En are exact.

21



Then

f« i(E-W )T -iHT
- i dT e ° <*o(T)|e !*o(0)> =

•'o

- * l<*o(0)|»n>|
2/(E-En)

n

pole at E = E n

residue l<*Q(0)|fn>!

In our case, we cannot do this, because <+ (T)| is

not a simple harmonic function. However, <+ (NT) | is simple

iAoNT

hence

.1™,. , -i(E -A )Nx

<*O(NT) I e
 M l tU o(0)> = £|<«o(0) |fn>|

2 e n °

Instead of the Fourier integral of the usual case, we are

going to do a Fourier sum:

i(B-A )NT i m j T
-ix I e ° <• (Nt)| e iHNT|* (0)> =

H=0 ° °

= £ -iT|<*o(0)|Tn>|
2/{l-exp[i(E-En)t]} (1)

This has poles for

E * E + nu (m: any integer, t 0)

ghost poles

The ghost poles are the price one pays for using the

discrete instead of continuous Fourier transform.

The residue at each pole is just

l<*o(0)l»n>|
2 (same as usual)

22



STRATEGY:

-ÍHNTCalculate <* Q(NT| e~*""'|*Q(0)> approximately

diagramatically, for ali positive integer N.

Do a discrete Fourier transform, as in the left

hand side of equation (1) above.

Look for the poles and residues in E.

Compare with the rigth hand side of (1) which contains

the exact poles and residues.

First order calculation

Exponentiation theorem:

|e~iHNT|*o«»> =

•NX

e x p Z

• ONE SINGLE
CONNECTEO

CLUSTER

0

First order: two clusters only:

-Nt

(NT

dt[,(1/2) I <A(t)B(t)|^|A(t)B(t)>AB(
O

- £ <A(t)

(the integrand is periodic)

ft

IN dt(l/2) £ <A(t)|U(c)\A(t)> - INS - iN(J - WT)
'o A

where S and J were defined earlier.

23



hence

<* O(NT) e'
iHNTUo(0)> S

(first order) = e
i N ( J" W T )

The Fourier sum is easily done and yields:

-ÍT {l-exp[i(BT-AQT + J-WT)"]}"1 =

= - iT{l-exp|"i(ET + JP - WT)]}" 1

The Quantization Rule

Exact poles: E = E + mu

p
Approximate poles: E = H-(J /T) +

Problem: exact poles depend on two discrete parameters:

m and n approximate poles depend on one discrete

parameter only: m

How can we identify them? We must look at residues! Residues

for approximate poles are all unity.

Both sets of poles also depend on one continuous

parameter, which can be either W, or u, or t (they are all

related). Use parameter u for every thing. Then

Approximate poles: E = W(w) - wJ (w)/2ir + mu> (2)

The curves E vs. u are shown in Fig. 2. Fig. 3 shows the

exact poles vs. u as dotted straight lines generally, but

solid straight lines for those values of w where the residue

is expected to be large.

It follows from the classical nature of the TDHF

wave packet that the residue K* (0) |* >| is expected to

be large when ID is roughly equal to the level spacing in

the vicinity of E , or when H is roughly equal to E .

24



The f i r s t order curves B (m,<u) are a good approximation

to the envelopes of the exact poles E(n,m,<i>) . To locate E ,

s ,̂— -
••J

#•2

••1

••0

look for the point on each curve with horizontal tangent,

i.e. Write

0 = ̂  = âü -
dm du

+ m
2* 2TT âW du

T T

hence J

Eq. (2) then shows E = W, therefore: the approximate energy

levels are those values of W which satisfy

jp(W) = 2nm (m integer)

This is the Bohr-Sonunerfeld-like quantization rule of Levit,

Negele, and Paltiel (Phys. Rev. £21, 1603 (1980)) derived

in a completely new way.

Higher-order corrections have been worked out by

summing classes of diagrams. This is the subject of next

section. But first I show numerical results for the Lipkin

model, N = 8, and two values of x, x • 0.8 and x = 0.95.

The column on the right shows the exact answer, while that

on the left gives the results of the above quantization ru
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les. In the middle column, we have added the higher order

corrections which are called in the next section time-de-

pendent RPA (see Figs. 4 and 5).

Recall that x - l i n the Lipkin model is a critical

value, where the static HF solution changes, from being the

unperturbed ground state to being a symmetry-breaking or

"deformed" state. Hence no calculation based on static HF

solution can be expected to be any good in the vicinity of

X = 1. This is true in particular of the usual RPA, which

fails miserably there. The present methods , on the

ly»/x"0.95

BS -«"O «MO

-ÍUti

•now

.0000

-1W44

l.]4«3

-J.JM1

-I»» _
•íwn

* * - — - -4.34»

-1.1.00

•HIM

•*.»T«f

other hand, are seen to do reasonably well

V - Higher-order corrections - A bird's eye view

Building Blocks

NX
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How can we calculate such a complicate diagram, when the

states of the basis are complicated functions of time ?

There is one fact to help us: the quasi-periodicity of

the basis, which says

c,,

SOME
DIAGRAM

NX

is simply related to

mi
SAME

DIAGRAM

One way to write this relation is:

I = exp|"i(N + 1/2) (8c - 6a - 6b - f A)1 <cIDIabA>

ii = exp[i(l/2)(ec - ea - eb + eA)I<c|D|abA>

and <c|D|abA> is the same in both cases.

Thus, it is sufficient to calculate blocks of

diagrams in a time-dependent way within a time-interval T.

A typical diagram now looks like this:
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Each vertex is a block, i.e. a matrix element similar to

the D defined earlier. Note that a block may have any nuttier

of lines attached to it: 0, 2, 4, 6, 8,... The rules for

putting the blocks together are the same as before, but

time is now discrete, and the problem is effectively time-

independent (9 plays the role of effective unperturbed

Kamiltonian)

How to sun classes of diagrams

1) Calculate blocks by solving differential equations

2) Put the blocks together by matrix methods.

Example: the time-dependent RPÁ

General type of diagrams to be summed.

Simplification of notation

u = particle-hole state (quasi-boson approximation)

Some de .nitiona (for t < T)

t

V.V/.W-'
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YaB(x) = exP[i(l /2){ea - eB)] YofJ

2ae(T) = exP[ i ( l /2)(ea + eB)] 2aB

Y and Z . are the blocks we are trying to calculate.
oo a»

Differencial equations for v
aB(t) and 2a6<t)

Y ve ( t >

z(t) = \ t w + r ^aY<t)2YB(t) • E

(with some sloppiness in the definition of V)

Boundary conditions:

zoB(0) = o

Note: 1) Non-linearity

2) Z not coupled to Y. Then Y coupled to Z.

And, now, put the blocks together: this can be

done with a modified version of Goldstone's theorem,vdiich

was mentioned in the first section. In the present case

the series, if it is convergent, gives the exact energy

of that excited state to which the TDHF state is a good

approximation. One must use a different time-dependent

basis, with a different frequency (givenby the quantization

rule) for each excited state.

Another Example: time-dependent self-energies.

General type of diagrams to be summed



Very similar to TDRPA (a little harder)

smaller correction in the Lipkin model.

Gives
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FRAGMENTAÇÃO DE IONS PESADOS EM ALTAS ENERGIAS11

M.C. Nemesft

Instituto de Física, Universidade de São Paulo

Caixa Postal 20516, São Paulo, SP, Brasil

I. INTRODUÇÃO

1.1. NOTA HISTÓRICA

O estudo experimental da interação entre ions pesa-

dos a energias relativísticas começou já en 1948 com a descober

ta da existência de una forte componente de ions pesados an ralos

cósmicos primários . Devido ao largo espectro de energia dos

raios cósmicos, já nesses experimentos pioneiros pode-se obser-

var a colisão entre ions pesados a altíssimas energias com abun

dante produção de partículas. Foi na década de 1970 porém, que

houveram os maiores avanços tecnológicos que permitiram um estu

do sistemático dessas colisões. Feixes de ions pesados se tor-

naram disponíveis nos laboratórios lawrence Berkeley (Es 2.6 GeV/A,

máxima), Princeton Particle Accelerators (E«0.52 GeV/A, máxi-

ma), JINSR Synchrophasotron em Dubna (E=4.5 GeV/A, máxima) e em

Saturno (Saclay, E=1.1 GeV/A, máxima).

X.2. MOTIVAÇÃO

Até recentemente as propriedades da matéria nuclear

em altas densidades p> p • 0.15 fm e/ou temperaturas T>B =

• 16 MeV eram inacessíveis para estudo experimental. A razão

disso é que a matéria nuclear satura na densidade p » p <xm una

Curso apresentado na JSLReunião de Itatiaia, setembro 1984,
++Trabalho realizado com auxílio FAPESP.
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energia de voliwe por nucleon - B . No passado, propriedades

nucleares fora» estudadas ou com reações nucleares envolvendo o

bombardeamento de núcleos COB elétrons, pions e protons ou cos

•projéteis nucleares leves a baixa energia. Entretanto, nenhum

desses projéteis pode comprimir a matéria nuclear ou aquecê-la

a uma temperatura T > B . Por isso esse tipo de reação não po-

de contribuir para iluminar esse aspecto da matéria nuclear -

suas propriedades em altas densidades e/ou temperaturas.

Teoricamente existem muitas e facinantes especulações

sobre novos estados da matéria que seriam possíveis nesse domí-

nio de altas densidades e/ou temperaturas. A figura 1 ilustra

algumas das especulações teóricas. Ê importante enfatizar que,

experimentalmente, conhece-se apenas um ponto nessa figura (p,T) «

- <Pof°)• O que aconteceria à matéria nuclear ao ser comprimi-

da a densidades p Z 2p com T = 0? Pode-se conjecturar que os

nucleons se moveriam dentro da região de troca de pions, permi-

tindo então que pions virtuais se propagassem ao longo de dis-

tâncias maiores no meio. Isso poderia, por sua vez resultar em

correlações de longo alcance e eventualmente num novo estado e£

tável da matéria nuclear, no qual o valor esperado da densidade

de pions fosse diferente de zero (como é o caso do estado funda

mental normal). Se a compressão for aumentada ainda mais, cál-

culos teóricos mostram '''-' que o potencial atrativo que re-

sulta da troca de 2 pions poderia provocar uma nova transição de

fase, produzindo uma matéria nuclear com propriedades drastica-

mente diferentes. Finalmente, a densidades p>10p acredita-

se que a estrutura de quarks dos nucleons passe a ter um papel

importante e a matéria nuclear se torne um plasma de quarks e

gluons.

Se, por outro lado, a densidade é mantida fixa e o

núcleo aquecido a temperaturas T > m_c2 , os nucleons serão «c-

32



citados e mesons poderão aparecer no sistema. Essa mudança qua

litativa nos contribuintes do sistema pode ser caracterizada co

mo uma transição da matéria nuclear para um gás de hadrons. Aci

ma de T ime são produzidos tantos hadrons que as funções de

onda dos quarks tem um overlap considerável. A partir desse pon-

to acredita-se que a "matéria de hadrons" se transforme num pias

ma de quarks e gluons.

A situação experimental, no entanto, é menos clara:

existem vários fatores que dificultam (senão impedem) a observa

cão desses fenômenos. Uma questão importante, por exemplo, é

por quanto tempo o núcleo se mantém comprimido durante a coli-

são. Existem cálculos teóricos que estimam esse tempo em a-

proximadamente 10" s e pode ser que esse tempo não seja sufi-

ciente para que o sistema entre em equilíbrio. Nesse caso fenô

menos transientes, associados com propriedades da matéria nuclear

não equilibrada, podem ser importantes. Isso atrapalharia a ob

servacão experimental de sinais característicos de cada uma das

regiões teóricas da figura 1. Entretanto espera-se acumular su

Pig. 1 - Fases possíveis da matéria nuclear densa, altamente ex-

citada. Linhas tracejadas indicam os domínios de densî

dade e temperatura que se tornam acessíveis em colisões

nucleares.

33



ficiente sistemática dessas reações e com isso suficiente evi-

dência circunstancial que permita deduzir pelo menos uma imagem

qualitativa do domínio nuclear de altas densidades e/ou tempera

taras. Veremos no que segue que apesar de que a motivação ori-

ginal para o estudo da colisão de ions pesados em altas energias

não foi ainda atingido, muitos aspectos novos da física nuclear

puderam ser explorados com elas, e muita coisa se aprendeu. E a

interpretação de uma larga classe de fenômenos tem sua base em

física nuclear de alta energia tradicional.

1.3. PARTICIPANTES E ESPECTADORES DA COLISÃO

A imagem mais simples e mais corrente que se faz de

uma colisão entre ions pesados em alta energia é dada pela figu

ra 2: o projétil chega com velocidade 9. = v i n c/
c e c o m u™

parâmetro de impacto 6 . A trajetória em linha reta define uma

zona de overlap. Os nucleons que estão dentro dessa zona rea-

gem e são chamados participantes. Formam uma matéria nuclear bas

tante excitada, às vezes chamada "bola de fogo". As duas outras

partes de matéria nuclear são chamadas espectadores. O especta

dor do alvo está praticamente em repouso no sistema de laborató

rio, o espectador do projétil continua na mesma direção do pro-

jétil com a velocidade do mesmo. Os núcleos participantes e es

Fig. 2 - Representação esquemática da diferença entre espectado-

res e participantes.



pectadores serão excitados e emitirão nucleons. Devido à dife-

rença Mensurável de velocidade entre os nucleons que vem de um

ou de outro ê possível detetá-los. De fato, a experiência cor-

robora essa imagem de colisão entre ions pesados. Ha figura 3

está plotado o espectro de protons medidos a 0 o e 180° em

colisões 1 2C* 1 2C e Bj^-1.05 GeV/A. O espectro mostra dois

picos, um correspondente à velocidade do feixe incidente e ou-

tro ã velocidade do alvo (zero).

Discutiremos a seguir os aspectos experimentais e

teóricos da física dos espectadores e participantes respectiva-

mente, para finalizar discutiremos a fragmentação de núcleos

grandes que é um fenômeno recente que está sendo bastante estu-

dado e cuja descrição teórica oontinua a ser um problema aberto

(e polêmico).
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rig. 3 - Espectro frontal (0o) e traseiro (180°)

de protons produzidos na colisão C+C a

2.1 GeV/A.
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II. FÍSICA DOS ESPECTADORES

II.1. FATOS EXPERIMENTAIS

Nesta secção discutiremos reações do seguinte tipo

P-f ft £» F -+ X (II.1-1)

onde P e A são o projétil e o alvo, respectivamente, F um

fragmento do projétil (i.e., um núcleo com massa e velocidade a_

proximadamente iguais às do projétil) e X o resto, tudo o que

não é observado.

A física básica desse tipo de reação foi identificada

num experimento feito em Berkeley pelo grupo de Lindstrom : me

diu-se a secção de choque da fragmentação (a zero graus) para pro

12 16
jéteis de C e O para duas energias incidentes E= 1.05 GeV/A

e E=2.1 GeV/A . Mediu-se aproximadamente 470 secções de cho-

que para 35 isótopos de todos os fragmentos 1/3 í Z/Aí 1 para \á

rios alvos que iam de hidrogênio a chumbo. Os resultados expe-

rimentais obtidos levam a três conclusões importantes.

1) A secção de choque da produção de fragmentos-tipo-projé

til é independente da energia incidente e do alvo. Pode ser ex

pressa como um produto

< - «í '• «1.1-2.

onde a secção de choque o_ depende apenas do projétil e do frag

nento, enquanto y. apenas do alvo. Uma conseqüência direta des

sa fatorização e a previsão de que os modos de fragmentação do

projétil (alvo) é independente do alvo (projétil). A consequên

cia prática desse fato é importante, pois reduz o número enorme

de combinações projétil/alvo para o estudo da fragmentação a a-
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penas uma. A validade da equação (II.1-2) no experimento é ve-

rificada com um erro que varia de 1% a 10%.

2) Op. é independente da energia incidente, com

<r.l u*<wO _ i O l ± o.oL

3) A distribuição de momento dos fragmentos no sistema de

referência do projétil é também independente do alvo e da ener-
NeVgia incidente, para momentos dos fragmentos S 400 -^— . As

distribuições de momento dos fragaientos na direção do feixe in-

cidente (com exceção dos protons) exibem propriedades semelhan-

tes âs mostradas na Fig. 4. Especificamente, independente do

projétil, alvo e energia do feixe, as distribuições da /dp,, no

sistema de referência do projétil, para todos os fragmentos A22

I I I I I I I I I

-400 -200 0 200 400
Ç (MeV/c)

Fig. 4 - Distribuição de Momento Longitudinal no sistema de re

ferência do projétil para a nação C + Be -* Be + X a

2.1 GeV/A. Curva sólida é uma parametrização gaussia

na dos dados com <p(l> « (-35±7) MeV/c e o « 134±3 MeV/c.
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de C e O são caracterizadas por

a) Forma gaussiana com desvios quadrãticos médios c - 50 a

200 MeV/c e valores médios <p,,> = -10 a -130 MeV/c .

b) Os desvios guadráticos médios o_ e o n são iguais dentro

de um erro experimental de 10% o que indica uma produção iso

trõpica de fragmentos num sistema que se move com velocidade

v = -<p,,>/M no referencial do projétil.

II. 2. INTERPRETAÇÃO FENOMENOLOGICA DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Experimentalmente, as secções de choque para a rea-

ção (II.1-1) independem quase que totalmente de fatores extrin-

secos como a energia incidente ou o alvo utilizado. A interpre

tação fenomenolõgica imediata desse fato é que as seções de cho

50
5 10 15

FRAGMENT MASS (AMU)

Fig. 5 - Largura do pico "espectador" como função

do fragmento produzido.

que medidas, como por exemplo da /dp,, estejam diretamente re-

fletindo propriedades intrínsecas dos projéteis, como por exem-

plo, o momento de Fermi. A figura 5 mostra a dependência de o

como função da massa dos fragmentos O a 2.1 GeV/A . Esses da
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dos podem ser fitados com uma curva do tipo

Y*'- *U.L*U-X)j (II.2-1)

onde x = A-./A- e o é um parâmetro ajustável. o é da or-

dem de grandeza do momento de Fermi do O.

No caso de haver a abrasão de apenas um nucleon, i.e.

(II.2-2)X
é fácil ver esquematicamente a relação entre o momento do nu-

cleon ejetado e a largura da distribuição do/dpn .

Vamos discutir a reação (II.2-2) em detalhe. A fi-

gura 6 mostra a situação: no caso a) da figura, o nucleon qtr; se

rã arrancado do projétil tem momento contrário ao feixe inciden

te. Por isso o núcleo espectador 0 deve ser um pouco mais

rápido que o feixe incidente. Se o nucleon for arrancado nesse
1*i

momento, medir-se-a um "O com velocidade maior que a do projé-

til 0 . No caso b) temos a situação invertida. Essa figura

f

Fig. 6 - Desenho esquema tico para mostrar a relação entre

o movimento de Fermi de um nucleon ejetado e a lar

gura do pico espectador.
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mostra esquematicamente a relação entre o momento de Fermi de um

nucleon que será ejetado de núcleo projétil e a largura da dis-

tribuição do/dp,, . Se aceitamos essas idéias, é fácil concluir

que da °/dp,, reflete a distribuição de momentos na superfície

do núcleo. Isso não poderia ser testado com espalhamento de e-

létrons do tipo (e,e') (que é como normalmente se mede o momen-

to de Fermi dos núcleos) uma vez que os elétrons podem penetrar

por todo o núcleo e o que "vêem11 então é uma média do momento

de Fermi de todos os nucleons, os do interior e da superfície.

A reação com ions pesados ê especifica da superfície e mostra

que os nucleons se movem - 30% mais devagar na superfície. £ pos

sivel dar a essas idéias fenomenologicas uma base teórica mais

sólida. Dentro do contexto da teoria de Glauber que discutire-

mos na próxima secção, é possível mostrar que a distribuição

(9)do/dp,, para a secçao II. 2.2 e dado por

J Jfy J J (II. 2-3)

onde r = (§,Z) é coordenada do nucleon a partir do centro do

projétil, D(S) é uma função que contém todos os detalhes do me

canismo de reação e W(S,Z;p) é a função de Wigner do nucleon

ejetado. A função D(S) tem um pice na superfície. Essa fór-

mula mostra em particular que reações desse tipo poderiam ser

usadas para testar modelos nucleares uma vez que a parte de es-

trutura nuclear e a parte que envolve a reação estão bem separa

das. Isso foi feito na ref. (9). A possibilidade da determina

ção da distribuição de momento na superfície dos núcleos é um

subproduto de conteúdo físico bastante relevante das reações en

tre ions pesados a alta energia.



II.3. ELEMENTOS DA TEORIA DE GLAUBER

A teoria de Glauber foi tão bem apresentada pelo pró

prio Glauber nas Boulder Lectures que recomendo fortemente

a leitura da mesma como um exemplo de trabalho cientifico pela

sua clareza e originalidade. Nesta secção nos limitaremos, por

tanto, a recordar algumas equações e definições importantes que

permitem o cálculo teórico de secções de choque de fragmentação.

Consideremos uma reação na qual os dois núcleos, inî

cialmente nos seus respectivos estados fundamentais ò e <|i

são espalhados para estados * e ip. (não necessariamente li

gados)

í (II.3-1)

e um momento q é transferido entre os respectivos centros de

massa. Na teoria de Glauber, a amplitude de espalhamento para

essa reação é dada por

onde ít é o momento por nucleon do projétil e b o parâmetro

de impacto. 0 operador que faz a transição do estado inicial pa

ra o estado final contém as funções de perfil r . Essas funções

de perfil estão diretamente relacionadas com a amplitude de es-

palhamento Nucleon-Nucleon fm, da seguinte forma

2-fi
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ou

Fica claro então que, na teoria de Glauber o agente

físico das reações em alta energia é a colisão nucleon-nucleon.

A equação (II.3-2) é uma generalização para colisões entre dois

núcleos da expressão para colisões nucleon-nucleon dada em (11).

A física básica é simples: dois núcleos se aproximam em linha

reta e se interpenetram. Cada nucleon j do projétil pode coli.

dir com cada nucleon do target t (com a condição de que se en-

contrem ao longo de suas trajetórias retilíneas) através da am-

plitude de espalhamento nucleon-nucleon. Não há interação en-

tre nucleons do projétil ou do alvo. Isto é uma conseqüência de

aproximação do centro espalhador fixo, excelente em altas ener-

gias. 0 problema da teoria de Glauber consiste em como calcular

a equação (II.3-2) em situações físicas de interesse.

Experimentos com ions pesados são em geral inclusi-

vos: apenas uma parte dos observáveis mensuráveis são medidos.

Numa experiência típica, os estados quânticos dos núcleos após

a reação não são identificados completamente (como suposto em

(II.3-1), mas apenas algum aspecto é medido como por exemplo o

momento p de um nucleon, um pion, ficando o resto não observa

do). Temos, então, tipicamente

Cf) + X (II.3-4)

onde h representa um hadron, X é o que não for observado. Nes

ta secção discutiremos os métodos para calcular secções de cho-

que inclusivas. Os aspectos mais simples e importantes das see

ções II.3.1 já estão presentes em reações nucleon-núcleo, e por



isso discutiremos essas. A generalização é simples. Estudemos

então, a reação

X — > 'WCÊ-^) + x (II-3"5)

onde um nucleon com momento k encontra um alvo • , colide com

n nucleons do alvo e recebe um momento transversal q . A sec-

ção de choque inclusiva para essa reação pode ser escrita como

(II.3-6)

A soma sobre estados finais (que possuem n

partículas em estados finais) é a expressão matemática para a

natureza inclusiva do experimento. S possível simplificar a e-

quação (II.3-6) fazendo as hipóteses:

(II.3-7)

Com isso, podemos escrever

i e 1... K
A — v I *•

(II.3-8)

0 fator I n I leva tm conta que não nos preocupamos

com quais n nucleons são ejetados do alvo. Para se poder real



mente calcular a expressão (II.3-8) ê necessário lembrar que

a) < função T(b) ê de curto alcance (T(b) vai a zero numa ãís

tância típica de 1 fm, o que é pequeno comparado com dimensões

nucleares), b) das expressões (II.3-3& e b), temos

*••»*•

Além disso, é necessário fazer a hipótese de que todos os esta-

dos excitados possíveis são popuiados. Com isso pode-se substi

tuir

T 4*

d2on

e calcular — — . A partir dai mostra-se facilmente que a see
dq

çâo de choque integrada para a ejeção de n nucleons é dado por

= id'aJ— - Í^^ {*) f'b>
(II.3-9)

onde

^ T(b)



onde

p(S,Z) ê a função densidade de partícula independente da fun-

ção de onda do estado fundamental t|> . A equação (II. 3-9) tem

uma significação física transparente: a secção de choque para o

"knock out" de n nucleons é proporcional ã probabilidade P(b)

de que n nucleons possam ser encontrados no volume de overlap.

Essa probabilidade tem uma natureza geométrica. Ê fácil de ver

isto. Por simplicidade usaremos uma densidade com distribuição

uniforme para o alvo (com raio R)

Assim, obtemos

p(b)- 4A*Lz£ <C © u - u dl.3-i2)
<djí I*3

No numerador temos um volume que corresponde ao vo-

lume de um cilindro de comprimento 2 /R -b e a~~ à área de
NN

secção de choque. 0 nucleon projétil com parâmetro de impacto

£ "corta" exatamente esse volume do núcleo alvo, i.e., espalha

todos os nucleons que estão dentro desse volume.

II.3.a. Secção de Choque de Fragmentação

De forma análoga, a secção de choque para a ejeção

de n nucleons de um dado projétil (agora um núcleo qualquer) po

de ser calculada(12)

(II.3-13)
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onde

Essa fórmula é análoga à fórmula (II.3-10) (para o caso de um

nucleon como projétil). Tem o mesmo significado geométrico. O

volume de overlap no núcleo projétil é cortado pela densidade do

alvo PT(x) . Por isso a secção de choque de ejeção de n nu-

cleons é de natureza geométrica. Isto pode ser visto na figura

7. O integrando da equação (II.3-13) é plotado como função do

• 10 9

parâmetro de impacto para a reação O + B • C • X para vários

isótopos de carbono (n=2 até n=7). A largura das distribuições

é grande, da ordem de 2 fm . Isto pode estar relacionado com a

difusidade da densidade do projétil e target.

O resultado desse cálculo com densidades realísticas

para o projétil e o alvo e a^t=40mb reproduz a ordem de gran

deza dos resultados experimentais .

III. FÍSICA DOS PARTICIPANTES

A idéia básica da interação na região de overlap dos

núcleos é a seguinte: quando um projétil pesado em alta energia

colide com um alvo, deve haver um estágio inicial durante o qual

a interação entre projétil e alvo está localizado no volume de

overlap. 0 resto dos nucleons permanece não perturbado. De-

pois, numa outra escala de tempo, deve haver dissipação da ener

gia de compressão e de superfície, e a região de nucleons parti

cipantes vai estar altamente excitada e principia um processo

de desexcitação via emissão de nucleons. A informação experi-

mental básica que se tem dessa região é constituída de espectros

inclusivos de partículas leves (protons, partículas a, etc.) me

diâos a vários ângulos(13). A descrição teórica desses dados é



feita dentro de vários contextos, existem modelos hidrodinâmi-

cos , de cascade' e modelos clássicos microscópicos .A^

guns desses modelos foram aplicados à reação Ne • Cl 250 MeV/A

mas nenhuma conclusão clara resultou desses estudos. O modelo

mais usado e talvez de maior sucesso é o chamado modelo da bola

de fogo (Fireball Model).

IZI.1. 0 MODELO DE BOLA DE FOGO

O modelo de Bola de Fogo se preocupa somente com a

descrição dos nucleons participantes. Supõe gue os núcleos se

cortem cilindricamente. Os nucleons participantes gue pertencem

ao projétil transferem todo o seu momento ao centro de massa e-

fetivo de todos os nucleons participantes formando uma bola de

fogo que se move na direção frontal com velocidade intermediária

entre a velocidade do projétil e do alvo. Sua energia cinética

interna por nucleon é muito maior gue a energia de ligação por

nucleon. A bola de fogo é então tratada como um gás ideal egui

librado caracterizado por uma temperatura, o gual se expande iso

tropieamente no centro de massa dessa bola de fogo com uma dis-

tribuição maxweliana de energia. Espera-se gue esse modelo re-

produza os espectros de energia e distribuição angulares assim

como distribuições de multiplicidade das partículas leves.

Supondo-se núcleos esféricos com raios iguais a

1.2 A ' fm e trajetórias retilineas é possível calcular o volu

me de participantes de cada núcleo, como função do parâmetro de

impacto. Assim se obtém o número de nucleons participantes do

projétil e do alvo, calculando-se o volume de intersecção de u-

ma esfera e um cilindro. 0 número de protons participantes é cajL

culado de

(in.1-



b(lm)

Fig. 7 - Secção de choque para ejeção de n nucleons co-

mo função do parâmetro de impacto para a pro

dução de isõtopos do Carbono na reação
16O+9Be • C + X .

Fig. 8 - Razão ND/N (razão de nucleons parti-

cipantes do projétil e alvo), N (nú-

mero de protons participantes) como

função do parâmetro de impacto.

onde Z. e A. são o número atômico e o número de massa do ai

ve ou projétil. As quantidades N /Nt e ^pcotori estão ilus-

tradas na figura 8, como função de b para a reação 20Ne + C£.

Supondo ainda que existe um número suficiente de

graus de liberdade na bola de fogo e que existe um mecanismo que

randomize a energia cinética, pode-se definir uma temperatura t .

Para um gás ideal relativístico, T pode ser expressa



- 3 +
S K(«^8) (III.1-2)

onde K. e K são funções de McDonald e m é a massa de um nu

cleon livre ( - 939 MeV). A distribuição de momento dos nucleons

participantes pode ser escrita então

(III.1-3)

onde p e E são o momento e a energia total, respectivamente,

de um nucleon no centro de massa. As expressões (III. 1-2) e (III. 1-3)

são usadas na comparação com os dados. A diferença entre as tem

peraturas calculadas relativisticamente e não relativisticamen-

te é da ordem de alguns por cento para o sistema Ne + Cl com

energias incidentes de 250 a 400 MeV/A. Entretanto, a função

de distribuição não relativistica é bastante diferente da expres

são (III.1-3) para o intervalo de energias das partículas emiti

das»

A figura 9 mostra a comparação de dados com esse mo

delo para o espectro inclusivo de protons e partículas o. A con

cordância geral é boa. Não há parâmetros ajustáveis no cálculo.

Os espectros a baixa energia provavelmente contêm contribuições

do decaimento do alvo espectador e por isso vê-se discrepâncias

nessa região.

IV. FRAGMENTAÇÃO DE NOCLEOS GRANDES

As secções de choque para produção de fragmentos pe

sados na reação

projétil • alvo • fragmento + X



foram estudadas ha muito tempo com processos radioqulmicos. A-

tualmente essas secçôes de choque estão sendo extraídas de rea-

ções com ions pesados em alta energia. Algumas características

dessas reações foram bem compreendidas dentro de um contexto tra

dicional. Nas a pergunta básica: Como se fragmentam núcleos gran

des quando atingidos por projéteis de alta energia? Ainda não

foi satisfatoriamente respondida. Existem basicamente duas li-

nhas de pesquisa. Uma delas utiliza conceitos de termodinâmica

de equilíbrio de um gás de partículas interagentes e a outra de

fende a hipótese de que nas condições descritas os núcleos "es-

patifam" como um pedaço de vidro. Os dados experimentais exis-

tentes não puderam decidir esta questão.

Ha. • - ajy.m» indualwa dt pro»»

* ta alvo o> nrfaio • vP.tlP,
ff, 120° • ISO* no lafeontfelo.

36

rig. 10 - Sceçio d« dioqiw para a prodo«io da lafto*
poa da aâdlo para dlfarantaa raaçô**.

IV.1. FATOS EXPERIMENTAIS

Comecemos com a figura 10. Ela representa a produ-

ção de isótopos de sódio por três reações diferentes. Repare na

escala das secções de choque. Note-se que reações bem diferen-
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tes produzem aproximadamente a mesma curva: um sino centrado no

isõtopo mais estável. Na reação p + C l o fragmento vem do al-

vo. Nas reações 4 8Ca + Be e Ar • C o fragmento vem do projé

til. Olhando a curva em maior detalhe, nota-se também que os

fragmentos do 4 8Ca (N-Z=8) estão mais numa região rica em neu-

trons dos isótopos do sódio do que os fragmentos de Ar (N-Z=4).

A secçáo de choque a (Ap) para produção de núcleos

com massa Ap é mostrado nas figuras 11 e 12. Observa-se os se

guintes fatos:

(a) Há uma grande diferença entre as reações com energia incidem

te menor e maior que 1 GeV.

(b) Se a energia do projétil for alguns GeV/A acima de 1 GeV/A

a secção de choque não muda mais.

(c) Não há uma diferença dramática entre a secção de choque pa-

ra reações com protons ou projéteis mais pesados.

(d) A secção de choque tem um máximo perto da massa do alvo (se

o fragmento vem do alvo), decresce por um fator 3 e 5 e crês

ce novamente para pequenas massas.

a J
» «C U »; !•: .: .„•.. «3 ne

ria. 11 - Mcçio da ehoqua para a produção
dos nSelto* eem M I M A, cem dl-
farantea raaciaa.

f.' 12 - Mcçío d* choqua para a produçío da fr»g-
nantof hf a* alvoa da prata a difanntaa
•nerglii.
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V. INTERPRETAÇÃO F E N O M E N O L O G I C A

Existe uma diferença fundamental entre a fragmenta-

ção de núcleos leves (A< 100) e pesados (A> 200): é a fissão. A

fissão contribui bastante para a produção de isótopos para A>200.

Existem basicamente duas interpretações da secção de choque a(A-):

a) A fragmentação dos núcleos grandes é basicamente gover-

nada pelo espaço de fase . Essa teoria estuda as reações do

tipo

p + alvo • fragmento + X

e supõe que algum tempo após a passagem do proton pelo alvo, es

te atinge um equilíbrio termodinâmico e todos os fragmentos são

formados de acordo com o espaço de fase. Esses fragmentos inte

ragem através de força coulombiana e se repelem. Existem dois

parâmetros livres na teoria que são a temperatura do núcleo re-

sidual e o "volume de congelamento" do gás de núcleos. 0 acor-

do com os dados experimentais é bastante bom e um estudo siste-

mático resulta numa temperatura de T * 5-7 HeV e num volume ti

picamente três vezes maior que o volume inicial do núcleo frio.

b) A produção dos vários fragmentos não pode acontecer a-

través de um único mecanismo. A figura 13 ilustra as idéias bá

«icas. Os resíduos de evaporação são formados da seguinte ma-

neira: o projétil penetra o alvo, alguns nucleons são ejetados

e o que resulta é um prefragmento excitado. Esse prefragmento

perde energia e massa por evaporação de nucleons e núcleos le-

ves até que um fragmento estável seja formado. Se o prefragmen

to for pesado, o processo de fissão pode competir com a evapora

cão. Os fragmentos leves, chamados na figura de produtos de e-

vaporação são os núcleos leves emitidos no processo descrito. A
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Fig. 13 - Divisão esguemática da secção de choque de produção

de núcleos com massa A.•

região intermediária de massa contém os fragmentos produzidos pe

Io processo chamado "cleavage" onde se considera que o alvo se

decompõe imediatamente após o impacto do projétil em vários frag

mentos frios . 0 mecanismo responsável por esses fragmentos,

seria a1-go como o "espatifar" do núcleo frio, como se espatifa

um vidro ao ser atingido por uma pedra com alta velocidade. A

teoria baseada nessas idéias contém elementos da teoria de Glauber

e também descreve os dados bastante bem, não só os dados proton

-nucleon, bem como os dados núcleo-núcleo. Os espectros desses

fragmentos são descritos de forma excelente.

VI. FINAL

Neste curso de duas horas procuramos descrever o pa

noraraa geral das situações experimental e teórica atuais. Cer-

tamente não pudemos tratar mais do que alguns dos fenômenos e a_l

gumas noções teóricas. Para os leitores mais interessados, re-

comendamos artigos de revisão recentes'
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Aplicación de las condiciones de gauge de Coulomb y de

Lorent al tratamiento perturbativo de un sistema de

fermiones en rotación.

D.R. Bes - Departamento de Física, Comisión Nacional de

Energía Atómica, Buenos Aires, Argentina.

Comenzaré haciendo una breve historia del acoplamiento entre fonones y

feralones. Esta introducción puede deberse tanto a que (por suerte) se ven en

la audiencia caras cada vez más jóvenes, (que no han tenido la oportunidad de

vivir esta historia), como al hecho de que algunos de nosotros nos estamos

volviendo más viejos (y nos gusta revivirla).

A comienzos de la década del SO Bo.ir y Mottelson introdujeron el con-

cepto de fonones en física nuclear (representados por una linea ondulada en

la fig. l.(a)) y propusieron el acoplamiento con las partículas (lineas con

flecha hacia arriba) y con los agujeros (lineas con flecha hacia abajo) a

través del vértice (b). Los primeros cálculos dentro de este esquema fueron

hechos por Choudhury para el caso de una partícula de valencia y por Raz

para el caso de dos partículas. Por ejemplo, un estado de partlcula-fonón se

mezcle pertubartivamente con un estado de 2 fonones + 1 partícula (c) o con

un estado puro de partícula (d).

Alrededor de 1962 fue incorporada a la física nuclear la aproximación de

fases si azar (RPA), mediante la cual se obtienen las propiedades de los

fonones a partir del hamlltoniano feralónico. En particular, se puede obtener

el operador de creación de un fonón como una combinación lineal de estados de

partícula-agujero.

En 1968 Mottelson usó los vértices (e) y (f), obtenidos a partir de

(b) por una rotación de laB lineas fermiónicas. En el caso del estado inicial

partlcula-fonón, estos nuevos vértices dan lugar a los diagramas (g) y (h),

obtenidos a partir de (c) y (d) respectivamente por una perturbación temporal

de los vértices. Aparentemente, el diagrama (g) es absurdo, ya que aparece un

estado de 2 partículas + 1 agujero como formalmente independiente del estado

Inicial de fonón-psrtlcula, cuando en realidad los fonones son combinaciones

lineales de estados de partícula-agujero (RPA). Sin embargo, el diagrama hace

sentido si se considera que es un diagrama de intercambio (exchange) de

partículas y que en consecuencia, que toma en cuenta el principio de antlsl-

•etrla de fermiones: el diagrams (g) elimina del estado inicial (en el orden

psrturbatlvo mis bajo) las amplitudes espúreas debidas al hecho de que en el

fonón hay componentes partícula-agujero que violan Pauli en presencia de la

partícula extra. Muy sistemáticamente, al tratamiento de un sistema en si que

se han introducido grados de libertad no independiantes (fonones), debe In-

cluir la eliminación (perturbatlva o no) de los grados da libertad espGrcos.
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FIGURA 1

Vértices y diagramas correspondientes al estado» de partícula-

fonón para loa distintos estados del arte en funci&n del tiempo

Finalmente, en 1973, la teoría de cascos nucleares (NFT) incorporó el

tratamiento de vértices (1), (j) y (k) del hamiltoniano fermlonico Inicial.

Estos vértices llevan, por ejemplo, a la inclusión d«l diagrama (1). Se de-

mostró la completa equivalencia de un hamiltoniano fermlSnlco B (consistente

en un término de partícula Independiente H y una interacción residual H f M )

con un hamiltoniano feroiónico-boeónico H1, que tiene también térmlnoi pura-

mente boaónicos H. (energía de los fonones independientes) y términos de aco-

plamisnto Hf (vértices (b), (c) y (f))

H - H
P

H r e . ~ H' " Hp "res %
(1)

El hamiltoniano H' cumple dos restricciones: 1) las energías de los bo-

sones y los vértices de acoplamiento se obtienen a través de un tratamiento

tipo RPA del hamiltoniano H (es decir H^ y H, no cieñen parámetros libres);

11) no deben Incluirse aquellos diagramas que (como el (•)) tosan en cuenta

las burbujas ya Incluidas en la RPA. La eliminación de estos dUgrtmat impli-

ca el uso de un tratamiento griflco perturbatlvo.

Poco después de encontradas estas reglas y de ser aplicadas • alaternas

Ideales o realísticos, se intentó extenderlas para Incluir m loé afielaos ro-

tacionales. El tratamiento usual de «tos sistemas utiliza un hamiltoniano

semejante a H' s incluye los términos fermiónlcos R y H r g f (Hp es al hamilto-
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niano de Nilsson ,),con la particularidad de que ni H ni H conmutan con el

operador «mentó angular aun cuando H st lo hace. Además, existe un término

(correspondiente a H.) representado por la energía rotacional no perturbada y

otro conteniendo la interacción partícula-rotación (interacción de Coriolla

Hc>

Hrot - HP
 + "res + W + Hc (2>

donde ^ es el momento de Inercia e I el momento angular total.

Esta analogía entre H y H* hilo prever (alrededor de 1976) que el

tratamiento perturbativo de las rotaciones resultarla semejante al de las

vibraciones, y que bastarla extender un poco las reglas de la KFT para in-

cluir aquellas. Esta presunción resultó completamente errónea. La razón

fundamental se debe a que cuando un cuerpo está deformado, una rotación per-

mite obtener un estado con la misma energía que el fundamental, pero de o-

rientacion distinta. Aparecen las divergencias infrarrojas» producidas en

este caso porque uno de los fonones de la RPA tiene frecuencia W igual a cero

(no hay fuerza de restitución en la dirección'angular) y el vértice dt aco-

plamiento con este fonón diverge como W .

En realidad se trata de un problema, de cuantlficación con vínculos. De-

bemos eliminar las rotaciones del cveppa de los grados delibertad del siste-

ma intrínseco (determinados por el espacio de Hilbert de los productos antt-

slaétricos de autofunciones de Nilsson). Para ello se han desarrollado méto-

dos en teoría de campos, fundamentalmente para el ^aso de bosones. En 1978
8)extendimos uno de estos tratamientos para el uso de fermione».

Mediante integrales funcionales puede demostrarse la equivalencia entre

el lagranglano de fermlones,

t - i P ^ - H(pi,q1) (3)
I»

donde p. y q. son la coordenada y al impulso asociados con la partícula 1» y

un lagranglano L' que incluye explícitamente y separadamente los grados de

líbertsd colectivos rotacionales (ángulo 6 y momento angular I)

L' " £p,q, + Ifl - H - lim (I-J) 2/2D - 42/2A (4)

En consecuencia, el hamlltonlano equivalente a H resulta ahora

H' - lim [H + (I-J)2/2D 4- 1>2/2A] (5)

Acl oí y J son expresiones microscópicas (asto es, son funcionas da PJ»<!|) da

las variables colectivas 0 a I. Como (i,J) y (6,1) actúan en distintos subes-
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pados» formalmente estos pares de variables commutan entre si. Se satisfa

cen, además, Ias relaciones de conmutación siguientes:

[*,J] - [9,1] - i í«>

El hamiltoniano H* tiene una fuerza de restitución en la dirección an-

gular >2/2A que elimina las divergencias infrarrojas. Sin embarga^ esta fuerza

de restitución viola la simetría esférica del problema microscópico, que es

rescatado por la condición de' vinculo I-J en el llaite D*0 (conservación del

•omento angular). El fonón SPA asociado con las rotaciones (espúreo) pasa a

tener una frecuencia finita

V - (AD)"* (7)

y desaparece del espectro en el limite D-X).

Operar con H1 tiene sin embargo complicaciones técnicas grandes. Una de

ellas es que $ (determinada por la condición (6)) es una función complicada,

de modo que 41 contiene interacciones de dos, tres, ... cuerpos. Además, el

vlncalo (I-J)2/2D contiene, como uno de sus términos, una interacción fermió-

nic* de dos cuerpos J2/2D, que diverge en el límite D*0. Los cálculos se ha-

cea para D y A finitos y se tiende al limite en el resultado final correspon-

diente a una magnitud física X. Como las computadoras son malos Instrumentos

para calcular límites, hemos usado el procedimiento siguiente: expresamos los

resultados mediante una doble serle de potencia»

En general, una contribución n dada (por ejemplo, la de un determinado dia-

grama) no se anula para potencias de m negativas («^ es un número positivo

finito). Sin embargo, la suma de todas las contribuciones n se anula para

valores de m negativos y da los valores correctos para m»0 («« particular, es

independiente del parámetro arbitrarlo A). Se hicieron ' cálculos para siste-

mas simples que dan lugar a rotaciones en 2 y 3 dimensiones. Pero la progra-

mación de (8) resultó infernalmente complicada para casos realistas

Durante el presente año hemos elaborado un mitodo alternativo para tra-

tar el vinculo, método que aparece como de aplicación mucho más simple.

La condición de vinculo I-J puede expresarse mediante la introducción de

un multiplicador de Lagrange a, cuya derivada se introduce en la fuerza de

restitución angular

L" -Ipjqj + IÔ- H -p(l-J) - (^-Pf)2/2A (9)
i
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donde F cs una constante arbitrarla. Construía»* el hamiltoniano correspon-

diente a (9)

H" • H + (A/2F2) P2 + P 4 - p(J-I) Ü O )

Acá P • JL'YftA . Recordemos que el tratamiento RPA de H proporciona un fonón

sin fuerza de restitución, pero sf con energía cinética de 1» fona J /2j. En

consecuencia, H" presenta dos fonones con fuerza de restitución nula y aco-

plados entre af, correspondientes a los pares de variables conjugadas (|,J) y

(p,P). Satos dos grados de libertad pueden desacoplarse, dando lugar a dos

fonones degenerados, pero con frecuencia finita V » F (lo que elimina las

divergencias infrarrejas). fonones que distinguíaos con los subíndices cero y

uno, respectivamente. Sin embargo, los fonones desacoplados sólo son normali-

zables si se tapone para uno de ellos una regla no ortodoxa de cuantlficación

(por ejeBploj para el fonán cero)

donde P ^ P s o n operadores de creación y aniquilación, respectivamente.

Con este procedimiento se ha calculado el caso de un rotador de 2

dimensiones con una simplificación enorme respecto del método anterior.

Es conceptualmente importante hacer notar las analogías existentes en-

tre procedimientos de cuantlficación empleados en teorías de campo (más espe-

cíficamente en teorías de gauge) y los dos métodos descriptos en el presente

trabajo (tabla 1). En ambos casos hay condiciones de gauge que fijan el valor

de la dlv A y del ángulo ̂  , respectivamente. En la gauge de Coulomb y en el

primer método se le asigna el valor cero y, como consecuencia de ello, desa-

parecen los estados espúreos. En la gauge de Lorentz y en el segundo método.

Teorías de gauge Slstemaa deformados

Gauge de j'.v A - 0 f - 0

Coulomb no hay estados espúreos lim W • oc

P-»0
Ji* A + A -0 4 - Fp- 0

— o ' i

Gauge de - AQ (Gauss] - ? (I-J)
Lorentz B-G [Co <"0J"-1

TABLA 1 - Analogía entre las condicionas da gauge usadas en

teoría de campos y en el problema de farolonas an rotación.
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H It di • It condición d* gao** «1 »•!«* «• lm darivede d« un Multiplicador

de Lagrange, Introducido en afeo* caaos para asegurar la valida* da una ley

de conservación (ley de Gauss y conservación dal noaento angular respectiva-

mente); finalaente, en teoría de caapos se aplica el álgebra de Bleuler-

Cupta12* que tiene mucha analogía con la relación (f^ IJ, 1" -!•

Este trabajo fue hecho en colaboración en V.Alessandrlni (Laboratolre

des Hautes Enérgica et Partículas Eleaentaires, Orsay); O.Civltarese (Univer-

sidad de La Plata, La Plata) y H.T.Mehr (CNEA, Buenos Aires).

Bibliografía

1) A.Bohr y B.R.Mottelson, Mst.Fys.Medd. Dan.Vid Selsk.30 (1955) n*l

2) D.C.Cboudhury, Mat.Fya.Hedd. Dan.Vid Selsk. 28 (1954) n*4

3) J.B.Rsz, Phys. Rev. U 4 (1959) 1U6

4) D.Bohn and D.Pines, Phys.Rev. £2 (1953) 609

5) B.R.Mottelson, Proc.Intern.Conf. on Nuclear Structure-, Phys.Soc. of

Japan (1968) 87
6) S.C.Hllsson, Mat.Fya.Medd. Dan. Vid. Selsk, 29 (1955) n*16

7) D.R.Bes, G.C.Dussel, R.C.Broglla, R.A.Llotta y B.R.Mottelson, Phys.Lett.

52B (1974) 253

8) V.A.Alessandrlni, D.R.Bas y B.Machet, Nud.Phys. B U 2 (1978) 489

9) V.A.Alessandrlni, D.R.Bes y B.Machet, Phys.Lett. 80B (1978) 9

D.R.Bes. C.G.Dussel y R.P.J.Perazzo, Nud.Phys. A430 (1980) 157

D.R.Bes, O.Civltarese y H.Sofía, Nud.Phys. A370 (1981) 99

10) D.R.Bes, O.Civitarese, R.A.Llotta y M.T.Mehr, a ser escrito

11) V.A.Alesssndrlnl, D.R.Bes, O.Civltarese y M.T.Mehr, Phys.Letters, a

aparecer

12) S.N.Gupta, Proc.Phys. Soe. A63 (1950) 681; K.Bleuler, Helv.Phys.Acta 23

(1950) 567.

62



ESPECTROSOOPIA GAMA EM LINHA KO TANDEM DE

18 HV DE ESTRASBURGO - O JAc

0. Helene - IFUSP

No que segue serão descritos alguns experimentos feitos

no HP Tandem de 18 HV do Centre de Recherches Nucléaires de Es trás

burgo, no período agosto/83 - agosto/81!, com o objetivo de estu-

dar-se o Ac. Os experimentos foram realizados pelo grupo lide-

rado por N. Schulz, com o qual colaboramos durante aquele período,

e do qual fazem parte A. Chevallier, J. Chevallier, S. Khazrouni,

L . Kraus e I. Li nck.

219

0 estudo do Ac insere-se na linha de trabalho desen-

volvida pelo grupo, que tem estudado vários nuclídeos na região

•»!26. como o 2 l 8 T h < 1 > . o 2 i 6 * a ( 2 ) , o 2'8Ac<3> e o 2 I 5 F r ( * > .

I - ASPECTOS INSTRUMENTAIS

Os experimentos descritos a seguir foram realizados no

acelerador Tandem de 18 NV de Estrasburgo.- As correntes típicas de

feixe estão entre aproximadamente 10 nA e 300 nA

0 sistema de aquisição de dados disponível é bastante ma

leave?. A figura I ilustra esse sistema. Uma matriz de leitura e

transferência de dados é alimentada por informações orIginadas por

até 8 C.A.D.s. Os sinais de cada um desses C.A.D.s (p.ex, El, E2

e E3 na figura 1) são acessíveis, independentemente, às várias c£

lunas dessa matriz, as quais, condicionadas por um sinal de gati-

lho (g. . na figura I ) , transfere os resultados para um "buffer" .

Em seguida esses dados são transferidos em modo fila para fitas

magnéticas. Na ilustração da figura 1, El, E2 e E3 são sinais de

energia provenientes de três detectores. Os gatilhos correspondem
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El - •
El -»
f J-»

<
1»

X

X X

)t

X

-1 <* t i

FIGURA 1 - Esquema da matriz de aquisição de dados e de um arran-

jo experimental para medida de coincidências y - y e

Y - y - Y

a uma exigência de coincidência em tempo entre esses sinais. As-

sim as três primeiras colunas transferem dados de coincidência

y-y. A quarta coluna por sua vez permite a obtenção de coincidên-

cia gama tripla, -r-y-f.. Assim, a figura 1 ilustra um possível ar-

ranjo experimental para medidas de coincidência gama.

FIGURA 2 - Arranjo experimental para medida de distribuição angu-
lar com filtro de multiplicidade.

A figura 2 mostra um possível arranjo experimental para

medidas de dl-,trl buição angular, com o uso de um filtro de multi-

plicidade. Três detectores Ge(LI), coplanares com a direção do fej.



xe, são usados para medidas de distribuição angular de gamas. Uras

série de 12 detectores Nal colocados acima e abaixo do alvo ser-

vem como filtro de multiplicidade. Assim ê possível o levantamen-

to das curvas de distribuição angular medindo-se simultaneamente

a multiplicidade associada a cada gama, a qua) depende da quant_i_

dade de detectores Nal atingidos.

A figura 3 mostra um possível arranjo da eletrônica e

da matriz de aquisição de dados associada ao arranjo da figura 2.

Ê feita uma análise (rápida) dos sinais dos detectores Nal e obt_i_

do três sinais. Um deles (SI) ê proporcional ao número de detecto^

-»•.
-»#•

• I 1

1
*

T f t

F I G U R A 3 - M o n t a g e m e l e t r ô n i c a e da m a t r i z de a q u i s i ç ã o de d a d o s

a d e q u a d a a o a r r a n j o da f i g u r a 2 .

r e s N a l a t i n g i d o s ; u m s e g u n d o p o i s o (gj,) é u m p u l s o l ó g i c o I n d i -

c a n d o s e f o i a t i n g i d o m a i s d o q u e u m d e t e c t o r . U m t e r c e i r o p u l s o

i n d i c a , p o r s u a v e z , s e a l g u m N a l f o i a t i n g i d o . O s s i n a i s d o s d e -

t e c t o r e s G e ( L i ) s ã o a n a l i s a d o s e m e n e r g i a , g e r a n d o o s p u l s o s E l ,

E 2 e E 3 e r e s p e c t i v o s p u l s o s l ó g i c o s g^> Qc e g ^ . E m u m a l i n h a râ_

p i d a e s s e s m e s m o s s i n a i s d o s G e ( l i ) p o d e m s e r a n a l i s a d o s e , p o r

e x e m p l o , e x i g i d a c o i n c i d ê n c i a r á p i d a c o m o s i n a l N > 1 d o s N a l , g e -

r a n d o o s p u l s o s g j , g j e g * >

U m a p o s s í v e l a n á l i s e d e s s e s s i n a i s p e l a m a t r i z d e a q u i -

s i ç ã o d e d a d o s é m o s t r a d a n a p a r t e I n f e r i o r d a f i g u r a 3 . A s s i m a s
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trt-- primeiras colunas permitem a obtenção de espectros diretos

dos dos três cletectores G e ( L i ) . As três colunas seguintes permi-

tem a obtenção de espectros bi-paramétricos (energia x multipli-

cidade) para cada G e ( L i ) . As três últimas colunas permitem a obteji

ção de espectros gama com uma multiplicidade pré-rejacionada.

A seleção das condições de aquisição e transferência de

dados são bastante simples no sistema utilizado. Embora a figura

3 tenha mostrado um possível arranjo apenas para o levantamento de

curvas de distribuição angular gama, todas as medidas (coincidên-

cias y—i , y-yy e Y"Y~t» espectros a retardados e funções de ex-

citação de gamas) foram feitos usando-se o ipesmo sistema de aqui-

si ção de dados.

Cabe observar que o sistema de filtro de multiplicidade

usado implica em um efeito de correlação angular entre os 12 de-

tectores Nal e os detectores G e ( L i ) . No entanto, dada a distribui

ção geométrica desses detectores, esse efeito ê desprezível quan-

do comparado coir a precisão final obtida, conforme mostraram os

cálculos de correlação angular feitos.

II - ESPECTROSCOPIA DO 2 1 9 A c

219 -

0 Ac foi formado por processos de fusão- evaporação,

que favorece a formação de estados de altos momentos angulares. As

reações feitas foram }C + *BÍ + 3 A c + 3n e

I 5 N + 2 0 8 P b •*• 2 1 9 A c < bn. A Identificação do 2 l 9 A c foi feita ini-

cialmente por medidas de espectroscopia a retardada (T > 10 ns)

sob feixe pulsado. Foi possível assim a clara identificação da pr£

sença de alfas de 8.664 HeV provenientes do decaimento do estado

fundamental do Ac . A figura k mostra espectros a para três

diferentes energias do feixe de C.

Foi feito posteriormente o levantamento da função de e£

citação gama para energias do feixs, no caso da primeira das rea-
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JÜli
FIGURA ** - E s p e c t r o alfa para e n e r g i a s do feixe de 67, 70 e 79 MeV.

ções citadas, entre 63 e 73 MeV. Essas funções de e x c i t a ç ã o foram

feitas relativamente ã t r a n s i ç ã o gama de 355 keV. A figura 5 m o s -

tra os resultados o b t i d o s para vários gamas (identificados pelos

seus valores de e n e r g i a , em keV, à d i r e i t a ) . 0 primeiro grupo de

g a m a s , na parte s u p e r i o r da figura 5, c o r r e s p o n d e m a t r a n s i ç õ e s

que devem ocorrer na parte inferior do e s p e c t r o . Na parte infe-

da figura 5 aparecem transições cujas intensidades a u m e n t a m forte_

m e n t e com o aumento da energia do feixe e que devem c o r r e s p o n d e r

a níveis na parte s u p e r i o r do e s p e c t r o de níveis do Ac. 0 du-

bieto com E = 146 keV não pode ser resolvido e o r e s u l t a d o m o s -

trado c o r r e s p o n d e às duas t r a n s i ç õ e s .

As figuras 6 e 7 mostram os resultados de d i s t r i b u i ç ã o

angular obtidos para algumas t r a n s i ç õ e s . A n o r m a l i z a ç ã o da distrj_

buição angular foi feita u s a n d o - s e a intensidade de seis t r a n s i -

ções gama o b s e r v a d a s em um d e t e c t o r que p e r m a n e c e u f i x o . Os resul

tados a p r e s e n t a d o s nas figuras 6 e 7 c o r r e s p o n d e m apenas aos da-

dos obtidos com um dos dois detectores m ó v e i s usados, sendo a a n á -

lise feita com N > 1 , o n d e N é o número de d e t e c t o r e s Nal a t i n g i d o s

s i m u l t a n e a m e n t e ao G e ( L i ) (cf. figura 2 ) .
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FIGURA 5 - Função de cxcitação de (alguns) gamas. Veja texto para

detalhes. As linhas contínuas servem apenas para guiar os olhos.

As figuras 8 e 9 mostram parte dos resultados de medi-

das y-y • A figura 8 mostra o espectro gama obtido em coincidência

com a transição de 3**1 keV e a figura 9, com a transição de 355 keV.

Comparando-se as duas figuras pode-se observar que cada um dos es_

pectros apresenta uma razoável quantidade de transições que não £

parecem no outro espectro, indicando que pode haver duas seqüên-

cias de níveis quase independentes (sem transições entre eles) e

219que levam ao estado fundamental do Ac.

Tendo em vista a grande quantidade de transições gama

observadas, há grande probabilidade de ocorrência de dubletos acj_

dentais (dois fotopicos próximos sem corresponder a dois níveis de

excitação próximos), não separáveis facilmente. Para auxiliar na

identificação desses dubletos foram adotados vários procedimentos.

Um desses procedimentos foi o levantamento de uma calibração de
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Figura 6 - Distribuição angular de

219
(alguns) gamas do Ac ,

com L = 1.

Figura 1 - Mesmo que figura 6, com I - 2.
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4e 3*1 KeV e Mi K«V, rt.p.ctI«••ent».

largura de fotoplcos usando-se as próprias transições observadas.

Os picos que apresentaram, quando interpretados como singletos,

uma diferença em relação ã função adequada ajustada mais do

que o desvio padrão associado a essa largura,

.4

o /A
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onde A é a area do pico, o e o. os desvios padrão da largura do

pico e de sua área, respectivamente e o a própria largura do pico,

foram tidas como possíveis dubletos. Se essa interpretação levas-

se a um melhor acordo com a calibração de largura, seria uma indj_

cação forte de que o pico ê realmente um dubleto. A figura 10 mo£

tra essa anali se.

Com o objetivo de identificar-se transições "cross-over"

de transições que correspondiam a aproximadamente ã soma da ener-

gia de outros dois gamas apenas acidentalmente, foi feita uma ca-

libração precisa de energia. Com essa calibração foi possível tes

tar todas as possibilidades tais que

E + E - E < fVo? + ai + ai
Yl Y2 Y3 1 2 3

onde E . e Oj são as energias e respectivos desvios p|drão das tran-

sições e f um fator arbitrário ( f = l ) . Com esse teste foi possível,

usando-se a técnica de Monte Cario para se avaliar o número de ve

zes que a condição acima era atingida fortuitamente, avaliar o njj

mero de transições "cross-over" existentes e ajudar no ostabe1ec_i_

mento claro destas.

I I I - DISCUSSÃO

A análise dos resultados experimentais a 1inhavada.na se-

ção anterior está incompleta. Os resultados apresentados corres-

pondem apenas âs medidas associadas â reação C + Bi e algu-

mas vezes, apenas parte dos resultados. Além disso há ainda resul

tados de coincidência tripla Y"Y"Y . não apresentados. Com o obje

tivo de melhor estabelecer as características das transições gama

há ainda a possibilidade de vir-se a fazer medidas de espectrosco

pia eletrônica. A procura de estados isoméricos pode também vir a

ser feita usando-se dados Y - Y ( O .
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FIGURA JO - C3libração de largura de picos. Veja texto para deta-

lhes.

Nessas condições só é possível apresentar um esquema de

níveis tentativo e parcial onde estariam incluídas apenas algumas

das transições observadas.

A figura II mostra uma parte do esquema de níveis candj^

dato do 2 1 9Ac. Na mesma figura aparecem os primeiros níveis das

bandas 0 + e 5~ do 2i8Ra*8*- t interessante observar-se em ambos

os casos a equidistância entre os níveis de cada uma das bandas

FIGURA II - Parte do esquema de níveis do Ra e Ac,
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desses dois nuclfdeos. Além dessa semelhança a relação B(E1)/B(E2)

para o Ac parece ser constante, como ocorre também como 2 1 ® R a ^ .

Assim, pelo menos de um forma aproximada, o °Ac parece poder ser

descrito como o acoplamento de um proton h g / 2 ao 2 l 8Ra seguindo eŝ

sa interpretação, muitas das propriedades do 2'^Ac, além das Indi

218
cadas acima, seriam as mesmas do Ra .

21 8
A banda 5 do Ra foi atribuída uma origem vibracio-

nal octupolar . Com essa interpretação e usando-se o formalismo

do IBA, as energias dos níveis do Ra é bastante bem repnduzi-

da, o mesmo ocorrendo com a relação B(E1)/B(E2), praticamente cons

tante, para transições partindo de níveis da banda 5~. Mo entanto

esse modelo falha quando se observa que essa relação é também cons

tante - e não nula - para transições partindo de níveis da banda

0 , enquanto pelo modelo adotado ela deveria ser nula por envol-

ver a aniquilação de dois bosons d .

218
A análise feita do fta pode dar, se não uma indicação

sobre o modelo a adotar na descrição do Ac, indicações sobre as

dificuldades que poderão surgir. E possível que uma descrição ba-

seada em um potencial Woods-Saxon com deformações quadrupolares

e octopolares seguida de uma análise de part "cula-buraco venha

a ter sucesso. Tal descrição apresentou razoável sucesso no estu-

do da estrutura nuclear do *Fr* ', o qual corresponde ao acoplai

214
mento de um proton h q . 2

 a0 Rn.
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RUI ALBERTO N. S. NAZARETH • IF/UFRJ

"REAÇÕES NUCLEARES RELATIVlSTICAS"

INTRODUÇÃO

As reações nucleares re la t iv ís t icas são consideradas como
um campo promissor para o estudo de uma grande variedade de fenõmei
nos que, espera-se, possam revelar novas propriedades da matéria
nuclear quando submetida a condições de altas densidade e energia
de excitaçío. Tal espectativa provem de predições teóricas sobre a
existência de isõmeros de densidade, condensação de pions e estado
de plasma de quark-gluon da matéria nuclear (referências sobre es-
ses tópicos podem ser encontradas em Ref 1 , 2 ) . Contudo, apesar
do grande número de experiências realizadas nos últimos anos, esp£
cialmente no Bevalac de Berkeley e no Synchro-phasotron de Dubna,
nenhuma evidência destes fenômenos novos foi observada.

No entanto, o esforço desenvolvido para explicar os expec-
tros inclusivos das partículas emitidas nas reações de Tons pesados
relativTsticos tem levado ã elaboração de vários modelos teóricos
e ao entendimento de muitas das características desses processos
tais como: ondas de choque na matéria nuclear, formação de estados
compostos f inais de par t ículas, efeitos de campo médio em pions,
formação de núcleos longe da estabil idade, fragmentação nuclear ,
etc.

No momento, existe ainda forte espectativa teórica quanto
â possibilidade de provocar uma transição de fase da matéria nude
ar a uma matéria em equi l íb r io de quarks e gluons (Q-G),através de
colisões de íons pesados em energias u l t ra re la t i v ís t i cas ( E i n ^
10 GeV/A ) . Para responder a essa espectativa existe um proje-
to de construção de um acelerador em.Berkeley (TEVALAC) que deverá
alcançar, para núcleos de massas intermediárias, a energia =30GeV/A.

Os modelos teóricos desenvolvidos até o momento podem ser
classificados em duas categorias:

(A) Modelos desenvolvidos^2) para explicar os dados expeH
mentais existentes de reações nucleares relat ivTst icas (RNR) com e
nergias incidentes E i f )C 2 GeV/A:



HIDRODINRMICO A

(RNR)^=n TÉRMICO ^ « ĉ.e
CASCATA
INTRANUCLEAR x / W * « <A

onde ^ é o l i v r e percurso médio do nucleon na matér ia nuclear , R é

0 raio n u c l e a r , S ^ é o tempo de re1axação,€c o£ i o tempo do pro-

cesso de col isão núc leo-núc leo .C ê a seção de choque t o t a l nu-

cleon-nucleon e d é a d is tânc ia média entre nucleons.

Embora bastante d i f e r e n t e s em suas hipóteses básicas, t o -

dos os modelos reproduzem razoavelmente bem os dados experimentais

de espectros inc lus ivos . Isso no entanto não surpreende uma vez

que t a i s espectros re f le tem uma predominância do aspecto geométr i -

co das colisões e são resul tado de uma média sobre muitas conf igu-

rações de p a r t í c u l a durante o processo de col isão nücleo-nücleo.

(b) Modelos' ' desenvolvidos para reações nucleares u l t r a -

r e l a t i v i s t i c a s (RNUR) com energias inc iden tes , E i n ^ - 10GeV/A para

prever possTveis s ina is de uma transição de fase a um plasma Q-G:

_ Incorporam a es t ru tura hadrônica - QCD

( R N U R ) c ^ ^

~^~-—-^ Incorporam o e f e i t o de crescimento l o n g i -

tudinal —> ^ ^ j/y^ tOSK. ("!))

onde "QCD" se r e f e r e a t e o r i a da cromodinamica quant ica , "J = ̂  ÍY> _ J

é a rap idez , >viA e a massa transversa e 5 é a vida média pa-

ra a produção de hadros em col isões hadron-hadron de baixo momento

transferido.

Na categoria das RNR, abordaremos no capTtulo I o modelo

de Cascata Intranuclear no qual discutiremos a importância das

correlações de algumas partículas no processo de colisão nuclear.

Com relação ãs RNUR, procuraremos discut ir , no capTtulo II,alguns

conceitos fundamentais Importantes para o estudo de colisões de

Tons pesados em energias ultrarelat ivTst icas.

1 - CASCATA INTRANUCLEAR (CIN)

1.1 - Efeitos não binãrios

0 método de Monte Cario tem uma característica Importante
na simulação de processor microscópicos que e a de fornecer uma
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maneira direta de calcular quantidades microscópicas sea a inclu-
são de quaisquer parâmetros fenoaenolõgicos. Resta no entanto a
discussão de quão válido ê o modelo de cascata intranuclear na s i -
mulação de colisões de Tons pesados relat iwíst icos.

0 ponto básico do CIN convencional é a hipótese de co i i t
soes binãrias instantâneas e seqüenciais entre os nucleons dos nú-
cleos alvo e projét i l . Os nucleons são considerados movendo-se em
trajetórias retilTneas até o ponto de colisão o qual é definido se
gundo o cr i tér io:

onde C ^ é a seção de choque total nucleon-nucleon (n-n), \'S é
a energia C M . do sistema n-n e d é a distância de máxima aproxima,
ção entre os nucleons que colidem.

Contudo, tal tratamento apenas pode ser justificado no li-
mite da aproximação de um gás diluido, onde correlações durante cp_
lisões n-n são desprezadas. Em RNR, mesmo quando a energia incideri
te ê alta o suficiente para que o comprimento de onda de Broglie
seja menor que a distância média entre os nucleons na matéria nu-
clear a densidade normal (fo), não i razoável supor que essa cond^
ção se mantenha durante a colisão núcleo-núcleo. Certamente devido
ã compressão nuclear existente no processo de colisão, a densidade
local ((3) pode atingir valores bem mais altos Ç>P 0 e o efeitos das
correlações em espalhamentos n-n não pode ser ignorado. Essas cor-
relações entre mais que dois nucleons (efeitos não binários) podem
ser fundamentais para a explicação de possíveis fenômenos coleti-
vos na dinâmica das colisões de Tons pesados* '.

Recentemente, foi proposto um novo método* ' de cascata if»
tranuclear que permitisse incorporar efeitos de correlação não bi-
naria. As diferenças básicas com relação ao método convencional é
que a evolução temporal do sistema de colisão núcleo-núcleo é se-
guida através Intervalos de tempo At (At pode ser identificado com
a escala de tempo para colisões n-n, z^ I - U * 1 ) permitindo as
sim estimar em cada etapa de tempo o grau de concentração dos nu-
cleons e classificá-los em grupos de acordo com a condição para o
nucleon (1)

onde CT , i a seção de choque total n^-n,, í^, é a energia
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relativa e d., i a distância de maior aproximação entre o par (i,

j). Finalmente a concentração de nucleons, com multiplicidade m,

que interagem de maneira correlacionada (cluster) em cada grupo

classificado, i definida selecionando o par (i.j) que tem o menor

comprimento de onda de Broglie relativo e associando-1he todos os

demais nucleons do grupo cujas distâncias de (i) ou (j) sejam men£

res que min*

Na f i g . 1 apresentamos os resultados para as freqüências
- — - 20 238

médias de colisões nao-binirias para colisão frontal Ne + U.

Fig. 1 - Freqüência média de colisões de m-partT
cuias em função do tempo (E. /A=393MeV).
0 processo inteiro tem uma duração -5T ,
onde T i o tempo para o Ne passar por U
sem interagir .

A f i g . 2 mostra o espectro inciusivo de protons para a re
12 12 ""

ação C+ C (escolhida por conveniência de tempo de calculo).

Fig.2 - Espectro de pr5
tons (E in/A=0.8GeV). Os
dados experimentais ( . )
são comparados com os
valores calculados ( - ) .
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Na f i g . 3 são apresentadas as distribuições angulares para
prõtons emitidos em colisões frontais de uNc + " ° U . As distribui^
ções calculadas (embora mais largas que as calculadas pelo método
convencional) não apresentam o pico lateral (-45°} encontrado nos
dados experimentais.

Como pode ser percebido na f i g . I , a freqüência de col i -
sões não-binãrias ê bastante relevante. Por falta de informação sô
bre como tratar correlações com m^3, foi adotado o simples Ansatz
do espaço de fase para a geração dos momentos f inais das partTcu-
las de um estado composto de m nucleons.

Acreditamos que o estudo de correlações quânticas em co l i -
sões nucleares reiativTsticas possa levar ao entendimento de poss_T
veis fenômenos coletivos, talvez responsáveis pelo favorecimento
de emissão de particular em ângulos la tera is ' ' .

1.2 - Causalidade e Efeitos RelativTsticos

Outro aspecto, das reações de Tons pesados relativTsticos,
usualmente excluído nos cálculos de cascata intranuclear refere-se
aos efeitos relativTsticos oriundos de não-invariância da simulta^
neidade na descrição temporal da colisão de duas ou mais partTcu -
Ias. Esses efeitos, em princTpio, responsáveis por resultados dife_
rentes em sistemas de referincia distintos. Isso pode entender-se,
uma vez que a não-invariância da simultaneidade impossibilita as-
sociar um único tempo a dois nucleons que colidem e, em conseqüên-
cia, não só o ordenamento temporal como o próprio número de c o l i -
sões podem di fer i r de um sistema de referência para outro. A1imdis_
so é possTvel que tais efeitos sejam enfatizados para algum modelo
especTfico de colisão nucleon-nudeon que provoque algum tipo de
correlação. De modo a esclarecer tais problemas foi realizado um
trabalho^ ' para estudar os seguintes pontos:

- importância das correlações no aumento da não-invariân-
cia dos cálculos de cascata nuclear;
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- modificação do método de cálculo do CIN de modo a mini-
mizar a sua natureza não-invariante.

Discutiremos, resumidamente, as principais etapas desse
trabalho:

a)- Definição de um critério de colisão (se dois nucleons
colidem ou não) reiativisticamente invariante.

Nos cálculos de cascata nuclear convencional os tempos de
colisão nucleon-nucleon são calculados em termos da coordenada tem
poral de um sistema de observação comum a todos os demais nucleons
e dessa maneira o ordenamento temporal das colisões é definido com
relação a esse particular sistema de observação. Por outro lado, o
tempo de colisão entre dois nucleons é aquele para o qual, no sis-
tema de observação, os dois nucleons se encontram ã sua mínima di£
tãncia relativa. Esta distância, usada como critério para a
rência d: colisão é, contudo, não invariante. Por isso foi escolh^
do um novo critério de colisão parâmetro de impacto t ^ í Gt ^ /ir

nn é definido no sistema de referência nucleon-nucleon e cal-
culado o correspondente tempo de colisão. Para o par de nucleons
(i.j) temos:

onde
-¥ —>
TV .. = n: -

1 e
m é a massa de repouso do nucleon. Embora o critério de colisão se
ja agor» relativísticamente invariant» o tempo de colisão não o é.
Entretanto, como pode ser visto na fig. 4 o número médio de coli-
sões por nucleon, calculados nos sistemas CM e LAB, são quase inva_
Mantes para o caso do critério de colisão em termos de b . Isso
é porque, devido ã aleatoriedade da escolha dos momentos finais das

partículas, não aparecem correlações sistemáticas na cascata nu-
cltar e por conseguinte quaisquer diferenças desaparecem na média
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de muitas colisões núcleo-núcleo.

b)- Critério determinTstico

0 objetivo aqui i verificar, através de um critério de co-
lisão n-n deterministico, como correlações sistemáticas podem au-
mentar a não-invariância da cascata intranuclear. Ao invés de esco
lher aleatoriamente os momentos finais dos nucleons foi introduzi-
do o ângulo de espalhamento em função do parâmetro de impacto b :

onde

= o t»t \i\ r i \

foi tirada dos dados experimentais p-p

SVxhoMiC i w ir

F t « . <i

E (GeV)
in

Além disso foi imposto caráter atrat ivo da colisão por escolha do
ângulo azimutal <̂  .

Como pode observar-se na f1g. 5, em energias > 26eV/A, o
< n c o l > LAB diverge rapidamente ,

C.m.

Dtttrmmtc - Attroclivt

Eise comportamento pode ser proveniente da não conservação do momen

to angular na colisão nucleon-ngcleon a qual induzir ia a colisões
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cíclicas entre alguns me;mos nucleons.

c)- Minimização da não-invariância em INC

Embora o teorema de não-invariância de Sudarshan * ' esta-
beleça que "as condições de covariância para um sistema HamiltonU
no de muitas partículas são tão restrit ivas que não i permitida i£
teração entre as partículas", mostraremos como i possível minimi -
zar os efeitos da não invariância da simultaneidade, através da pre
servação da causalidade em CIN.

Para isso, foi necessário definir um cri tér io invariante
na definição de um evento de colisão n-n. Ao invés de um único tem
po de colisão para n-n, foi atribuido um tempo de colisão para ca-
da nucleon, calculados separadamente no sistema de repouso de cada
nucleon (tempos próprios). Dessa maneira, o método de cascata in-
tranuclear se constitui num processo mui t i temporal (uma coo denada
temporal para cada partícula) e permite uma descrição progressiva
das colisões n-n sem que a causalidade seja violada, no tempo prõ_
prio de cada nucleon (para uma descrição mais detalhada, ver ref.
6 ) , f i g . 6.

? t

Entretanto é impossível uma ordenação temporal invariante, das co-
lisões, uma vez que os eventos de colisão estão associados a part*
cuias diferentes. Mostraremos, contudo, r.a fig. 7 como so resulta-
dos para<n ,*> asseguram a Invariância entre sistemas de referen-
d a diferentes (CM,LAB) tanto para o caso convencional (estocásti-
co) como para o caso determinTstico atrativo.

Embora o ordenamento seja diferente em sistemas de referêji
d a diferentes, o fato <** <nC0]> ser Invariante significa que na
média os cálculos correspondem a situações físicas idincitas.
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II - REAÇÕES NUCLEARES ULTRARELATIVTSTICAS

Foi mencionada anteriormente a importância do estudo das
reações nucleares reiativTsticas. Em particular, existe a esperan
ça de que a reprodução no laboratório de uma transição de fase a
um plasma de quark-gluon, possa esclarecer o processo de formação
das galáxias, â luz da teoria do "Big-Bang". Isso porque, segundo
tal teoria no tempo de vida do universo t -10" seg,
ra Tu~100GeV

a temperatu-
T >> densidae a densidade do universo /

*- 2i8 io 3^. Desse modo, o uni verso .apresentaria coji
o ~ 'o

de nuclear ^

dições análogas, aquelas rev is tas para a formação do plasma Q-G

por cálculos teóricos em QCD - f i g . 8, 9.

«/«SB
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Fi, . í

s
100 -

Hadrortc
matter
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/ >
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Ouark- gluon plasma

\ \ / \
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A trajetória pontilhada na f i g . 9 faz prever as seguintes
etapas para as RNUR:

a - A matéria nuclear ê aquecida na colisão
b - 0 equilíbrio térmico ê alcançado no plasma
c - 0 sistema esfria por expansão e radiação
d - Atingidos T e Ç cr í t icos, o plasma hadroniza
e - Espera-se que os estados finais das partículas resul-

tantes possam dar informação indireta das condições da formação do
plasma.

No momento, estamos interessados em estudar duas primeiras
etapas desse processo. Embora "QCD" seja a teoria fundamental para
0 estudo das interações fortes» o mecanismo de confinamento ainda
1 bastante obscuro no momento e seu tratamento é feito através de
modelos fenomenológicos, largamente usados em física de partículas
para explicar espectros incl-usivos de hadron, em colisões eê" e ha_
dron-hadron. Assim, a necessidade de estudar esses processos de mo
do a estender os conceitos neles envolvidos a colisões complexas
hadron-nücleo e núcleo-núcleo.

Um outro aspecto importante a ser levado em conta em co l i -
sões nucleares i o fenômeno de "crescimento longitudinal". 0 cres-
cimento longitudinal é um fenômeno que pode ser explicado através
do princípio de incerteza, combinado ao efeito de dilatação tempo-
r a l , e ê responsãvei por um efeito de transparência nuclear. Em

energias ultrarelativTsticas (E 10 GeV), experiências com pró-
ton-núcleo indicam que os núcleos são transparentes - f i g . 10.

7^A

f i. «j . IO

Como se pode v e r i f i c a r , o espectro de par t ícu las na região

de al tos momentos em, colisões prõton-núcleo, é pi eticamente o mes

mo que aquele para colisão prõton-prõton. Isso sugere que em c o l i -

sões p-N, o hadron p r o j é t i l e seus fragmentos rápidos são d i s t r i -

buídos como se o próton t ivesse col id ido apenas uma vez com outro

proton do núcleo alvo. Is.,0 pode entender-se da seguinte maneira :
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no sistema próprio do proton projétil o tempo característico para
emissão desses fragmentos rápidos i da ordem ^ . ~ l 5™ ; no siste
ma repouso do alvo no entanto, Z> -v 2|^A <-<>*k t-») , onde j é o fator
de Lorentz **(i-p*y v*. x» 1 = (>*•*»* V * e -j ̂ i <* "y**" é a
a rapidez. c * \*«i

Desse modo,no sistema laboratório, os fragmentos rápidos ,
associados com o espalhamento inelãstico, não se materializariam
senão após o prõton ter atravessado o núcleo.

Com respeito ao mecanismo da produção de hadron, bastante
sucesso na descrição dos espectros inclusivos de partículas em co-
lisões ei e hadron-hadron têm-se conseguido, através da descrição
fenomenoiogica do mecanismo de confinamento por quebra do tubo de

fluxo de cor, criado entre objetos com carga colorida ("string")

A fig. 11 ilustra o processo de formação das "strings" sem
pre que ocorre colisão inelastica entre quarks do projétil e do al_
vo.

( l ) PROTON - PHOTO* INFRACTION

(b) PROTON - «UCLEUS

Os fragmentos lentos são produzidos primeiro e dão seqüên-
cia a uma cascata intranuclear no alvo. Os fragmentos rápidos são
produzidos pela quebra do fluxo de cor na região central de rapi-
dez (fragmentação da "string") e na região de rapidez do projétil
(fragmentação do projelil).

Estamos estudando o mecanismo d» produção de hadrons e cal_
culando as distribuições de rapidez para os casos e? e h-h.

Pretendemos, no futuro, Introduzir os mecanismos de intera_



ção fundamental en colisões nücleo-núcleo e ver i f icar se as condi-
ções para uma transição de fase da aat i r ia nuclear podem ser a t in -
gidas.
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STATUS Y PROYECTOS EXPERIMENTALES DEL TANDAR
Dr. Dlno Otero (CNEA - Argentina)

Nuevamente este ano, tos argentinos contamos el avance de nuestro proyec-

to TANDAR. Con» en toda obra de gran magnitud un cierto atraso es el estado

normal para que el proyecto ande bien. En ese sentido et proyecto anda muy

bien. Como algunos recordarán, el proyecto consistió en instalar en Buenos Al-

res (ver Fig.1) un acelerador Tandem Vander Graff de 2ONV de terminal. Para

eso fue necesario construir ios laboratorios y oficinas auxiliares y una torre'

de 73 metros de altura y unos 14 metros de diámetro. En la actualidad se logró

nuclear 28 físicos experimentales, 2/3 de los cuales son muchachos jóvenes for

mados en excelentes laboratorios de Estados Unidos y Europa. Estudiando diver-

sos aspectos de la estructura nuclear existen unos 14 físicos nucleares. Como

apoyo, un cuerpo de 15 ingenieros, 32 técnicos y 13 personas de mantenimiento

se reparten las tareas de construcción, desarrollo y ajuste de la infraestruc-

tura.

El proyecto se encuentra ahora en la etapa final. Una de las pruebas Im-

portantes ya superada, es el logro de un buen vacfo en la columna de acelera-

ción (responsable principal N.Fazzini). En la figura 2 se muestra un esquema

de las estaciones de bombeo y los vacíos logrados. Estas pruebas consistieron

de dos etapas:

1) Prueba de vacío con 1 atmósfera de aire en el tanque contenedor.

2) Prueba de vacío en la columna con presión de trabajo (6 atmósferas de SF,)

en el tanque.

En la segunda etapa, el uso de dos espectrómetros de masas (ver Flg.2)

fueron los detectores decisivos para hallar las diversas pérdidas que natural-

mente surgieron al evacuar la columna con sobrepreslón en el tanque.

Otro avance importante es la terminación del sistema de control (responsa,

ble principal S.Tau). En la figura 3 se muestran los detalles de la óptica y

el sistema de control de los Instrumentos del acelerador. Este control tiene

tres sistemas:

1) Cable común: las señales de entrada y salida (e/s) son transmitidas por co-

axiales comunes, a y desde las zonas con nivel de tensión cero.

2) Hasta la zona de pre-aceleración existe un cable coaxial acoplado a fibras

ópticas cortas una por serta 1 de e/s y por cada instrumento.

3) Hasta el terminal se enviaron 2 fibras que terminan en un convertidor lnfra_

rrojo. Las señales son transmitidas en serle en dirección entrada y en di-

rección salida. Otro convertidor Instalado en et termina) procesa las sefla-

les y las transmite a un manojo de flbrat (una por instrumento y por seflal

e/s). Sistemas de fibras óptica* en paralelo atienden los Instrumentos de

las zonas muertas (cuadrupolos, bombas de vacfo, segundo stripper, etc.).

Estas seflaies pasan por el terminal, son aceptadas por el convertidor lnfr¿
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rrojo y retransmitidas por las dos fibras ópticas externas!

Toda esta información es recibida o enviada por una computadora PDP 11/?3

que atiende el control de la máquina. Mediante un sistema de paginado es posi-

ble visualizar el instrumento o zona de interés. En forma simple, puede cam-

biarse la composición del paginado. Exceptuando la zona de las experiencias,

donde falta una prueba final, el resto del sistema está operando satisfacto-

riamente.

Veamos ahora un corte del acelerador (ver figura 4) donde se muestra la

máquina y laboratorios anexos. En ellos se realizan diversos trabajos de desa-

rrollo. Debemos destacar los alcanzados por el laboratorio de electrónica (je-

fe O.Camín). El uso extensivo de sistema CAMAC se realizó en el control del

TANDAR, el control de la línea experimental NAVE, el sistema de adquisición de

datos y el futuro control del espectrómetro magnético. También se implemento

el desarrollo local de instrumentación CAHAC en controladores de chasis, dis-

play alfanumérico, mui ti propôs i to, asignable y adquisición de datos, asf como

en control por microprocesadores en cámara de dispersión y mesa de correlacio-

nes angulares.

El sistema de adquisición de datos (responsable E.Achterberg) se encuen-

tra en plena etapa de desarrollo. Para ello se cuenta con equipo para análisis

fuera de línea:

t VAX 11/780 (computadora con 2.5 Mb)

2 discos 63 Mb (RM03)

2 discos 170 Mb (PP06)

1 príntronix 600 Ifneas por minuto (trabaja como impresora y plotter)

1 display gráfico (televisor)

2 cintas TE16

5 VTI00 (terminales)

1 calcomp (plotter)

Para la adquisición y análisis en línea se posee:

2 PDP 11/3^ (computadoras 256 Kb)

3 Hewlett-Packard 21166 (computadora 56 Kb)

2 discos (10 Hb)

1 VT11 display gráfico (Interactivo-light pen)

2 cintas

1 versatex (plotter)

5 VTI00 (terminales)

6 ADC

2 mu It(cana les bíparamé tricos

Un elemento crucial en aceleradores de este tipo lo constituye la fuente

de Iones negativos. En el proyecto TANDAR existen tres tipos: duopíasmatron,

sputtering y alphatross. Las corrientes del haz analizado se muestran en lai t£
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Figura é

t) Sato
2) SWimJninwiiaw
3) Ssts dv ujc ipivwn
4) Sal* «Manca

5| SaumadqiMcnndxtt lH
6) Salad» control
7) Lámannos
«) OticnM

9) HM
10) E«KII« Í .HOtSf 6
11) TaUms
12) O»). ••.»;

Eje*.

I) NAVE (Espectroscopia nuclear en línea - separación en masas)
Fisión dt; uranio- Estudio de los productos:(ò~,tt,e,'/-f,coTT, Z>

II) CÁMARA DE DISPERSION MULTIPR0P0SIT0 (Reacciones Nucleares)
Estudio de transferencia, elástico, inelástico, orbiti-.g.

III) CÁMARA DE IONES PESADOS (Reacciones nucleares, fuaión-fiíion)
Reacciones profundamente ineláaticas, cuasifisión.

IV) CÁMARA DE ELECTRONES: Reacciones, electrones conversión

V) ESTACIÓN GAMMA: (Hl.xn), alto «omento angular j,?-)?,corr, X»

VI) BIOLOGIA NUCLEAR: Irradiación en vivo

VII) MEDICIONES FUERA DE LINEA: Fisión 252Cf, positrones,sólidos.



bias I y II. Dos de esas fuentes ya se han probado y las medidas de corrientes

analizadas (salida de la preaceleración) son aceptables. Actualmente se traba-

ja tratando de incrementar estas corrientes (responsable A.TersIgnt).

En la figura 5 resumimos las características de aceleración dei TANDAR,

en función de los núcleos blanco-proyectil, las posibles tensiones de terminal

y la posibilidad de uno o dos strippers. El parámetro es la relación entre la

energía centro de masa de la reacción, E _, y la barrera cculombiana B .
cnr c

Un corte en planta visualiza la distribución de las líneas experimentales

(ver Fig.6). En el centro esta'el recinto con el imán analizador, el cual ro-

tando alrededor de su eje permite, seleccionar la línea de trabajo. Cambiar el

haz de una línea a otra puede llevar unas 2 horas.

Las facilidades experimentales están, en general, en la etapa final de su

implementación. Comenzando por la sala A encontramos el sisterc- NAVE (Núcleos

Alejados de! Valle de Estabilidad). El equipo básico se utilizó durante 12 a-

ños con un Cockcroft-Walton como fuente generadora de neutrones. Básicamente

se trata de fisionar U ó U con neutrones o partículas livianas, estudiar^

do espectroscópicamente los fragmentos de fisión. Para identificar los isóto-

pos se utiliza un separador electromagnético de masas y un colector móvil. La

línea está prácticamente operable (responsables J.J.Rossl y H.Huck).

En la sala B está instalada la cámara de dispersión muíci propôs I to marca

General lonex de 70cm de dlara. y unos 30cm de alt. En su Interior posee dos

platos con comando manual externo. Pueden montarse 8 blancos simultáneamente.

El cambio de blancos puede realizarse sin abrir la cámara. Las primeras prue-

bas del haz del TANDAR se realizarán en esta línea (responsables A.Ceba)los y

J.Testonl).

En esta misma sala se instalará un espectrómetro magnético. La construc-

ción está encargada a la empresa nacional INVAP S.E. con asesoramiento de fTsJ_

eos del proyecto TANDAR. El plazo de construcción es de 2 anos y actualmente

se está comprando el hierro para el Imán, participan det proyecto 8 ingenieros

y aproximadamente 6 técnicos (responsable J.J.Rossl).

Una cámara de fones pesados de 65 cm de d/ám. y 30 cm de altura está pró-

xima a instalarse en la sala C. Construida totalmente en acero Inoxidable,

consta de 3 platos con movimiento programabie con control remoto por tiempo o

carga. El mlcroprocesador permite almacenar hasta 10 programas de acumulación.

El comando se realiza por teclado con pantalla o manualmente, a elección. Es tí

prevista la instalación de un arco fuera del plano para medir partículas €vapo_

radas. Esta cámara construida en el pafs permite la incorporación de 2 brazos

de 120 cm de largo (15* x 10") con una separación variable entre 35° y I80°

(ver Flg.7). Además la cámara puede rotar respecto del haz 85° mediante un f1¿

Je deslizante sin que se estropee el vacío en su Interior. Para ello se diseñó

un tensado especial del fleje y un doble o1ring con prevacfo. Las pruebas pre-
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liminares en un prototipo plano fueron satisfactorias (responsables D.Otero,

O.Napoli, A.Proto).

En esta misma sala existe, ya instalada, una cámara apta para medir elec-

trones en línea. Es posible montar en ella un mlninaranja que disminuye el al-

to fondo asociado a la medida de electrones en línea. El mlninaranja fue proba_

do exitosamente en el Sincrociclotrón de Buenos Aires (responsable A.Krelner).

En la lfnea siguiente se está montando una mesa de correlaciones angula-

res, programabie por control remoto. Consta de una peque.ia cámara y dos sopor-

tes móviles de detectores de Ge(Lf) con movimientos comandados por un mlcropro_

cesador (responsable 6.García Bermudez).

Finalmente la sala D está reservada para experiencias fuera de línea. Ac-

tualmente se desarrolla un método de identificación de productos de fisión por

coincidencias entre uno Je los productos y la radiación X generada por alguno

de los dos fragmentos de fisión. En la figura 8 pueden verse resultados preli-

minares de coincidencias bíparamétrlcas, con las cuales es posible identificar

unívocamente el origen de la radiación X (Tesis de Licenciatura de J.Al lags).

A principios de 1983 se constituyó un comité de recepción de propuestas

experimentales Integrado por los Ores. A.Krelner, J.Testonl y D.Otero. Daremos

un resumen de las propuestas recibidas hasta el presente y sus responsables:

1) Espectroscopia en línea.

Se utilizan detectores de G«, Ge(ll), SI(LI), IMa(T1), centeileedores, etc. Se

estudia radiación gama, electrones de conversión, radiación beta , neutrones,

protones, alfa en problemas de espectroscopia nuclear para comprobar modelos

de estructura.

93



- "E-tudio de la zona cercana al 0-0 100Sn"

G.García Bermúdez, kj í Z $ 50, 50 $ N $54.

- "Estados Isoméricos de alto spin y factores giromagnéticos en zonas transl-

cionales"

A.FMevich, se estudiarán mezclas de configuración con correlaciones angula-

res perturbadas.

- "Espectroscopia en núcleos alejados del valle de estabilidad: Decaimiento de

masa 135 (Sb, Sn, . . . ) "

"Búsqueda de Ag, Cd, In, . . . "

J.J.Rossi, esquemas de decaimiento.

- "Estados de at to momento angular en Rb"

G.García Bermúdez: determinación de

- "Núcleos con Z impar y A ^208"

J.Fernández Niello: reacciones 2O5Te{i8O,xn)Ac y Z°8Pb(!1B,xn)Fe estudio de

estructura de estados con IT —1 en baja energía.

- "Desacoplamíento en 0-0 deformados: Lu"

A.Kreiner: estructura nuclear.

2) Reacciones de transferencia.

- "Efecto Josephson nuclear"

H.Huck: estudio de la transferencia colectiva de deuterones y 10 partículas

alfa en reacciones del tipo: 58Ni(96Zr, 100Mo, 1 l % u , x, y, z)92Sr.

- "Estados resonantes en ]hHt*U , t ) 17Fe y 1Sl(6LÍ,3He) 170"

C.Berísso: estudio de» "branching" ' { " " ' a r t "

3) Fusión y orbiting.

- "Dispersión anómala a ángulos grandes"

J.J.Rossi: reacciones 12C + 10B y 12C + n B , estudio de la selectividad, tra_

tando de comprobar un modelo teórico desarrollado en el Departamento.

- "Secciones eficaces de fusión"

D.DI Gregorio: efecto de canal de entrada y/o núcleo compuesto al formar un
29mismo núcleo compuesto con diferentes elementos. Se comenzará formando 5 a

partir de 13C + " o , 19F +
 10B, 170 • 12C, 6LI + «Na, ""Na • 15N.

- "Ventana de impulsos angulares en fusión"

A.Pacheco: se medirán partículas evaporadas en reacciones de Si + Sí.

4) Fus ion-fus fon, DIR, fisión.

- "Producción y espectroscopia de transuránicos"

M.A.J.Marlscottí.

- "Fusión-fisión vs DIR en función de Zfa"

D.Otero: se estudiar! la competencia entre fusión y reacciones profundamente

Inelástlcas variando el producto Z.Z_ para un mismo núcleo compuesto. Se pro

grama ron dos series de experiencias que cubren: 684 4 Z.Z« i 1750 144^Z.Z.

<1122.



- "Anlsotropía de los fragmentos de fisión"

D.Otero: se estudiará la antsotropla en función de la asimetría de masas, mi_

diendo los rendimientos a 90* y 175*» con el propósito de determinar la tem-

peratura y/o el momento de inercia en el punto de escisión.

5) Calibración.

- "Absolut? del TANDAR"

A.Caballos: calibración por cinemática de las reacciones 12C(16C,°<)2itMg y
1 2C(1 2C,^)2 0Ne.

6) Biología.

- "Efectos en piel, por iones pesados"

O.Bernaola: se estudiara el efecto de Irradiación con iones pesados sobre la

piel de organismos vivos.
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INSTABILIDADES E OSCILAÇÕES EN TOKAMAKS

I.L. Caldas

Instituto de Física, Universidade de Sao Paulo

Caixa Postal 20.516, CEP 01498, São Paulo, SP, Brasil

RESUMO

Neste artigo é apresentado um resumo da importancia

do estudo das instabilidades e oscilações magnéticas en tokamaks,

suas principais características experimentais e algumas inter-

pretações teóricas.

I. INTPODUÇAO

A Física de Plasmas foi inicialmente desenvolvida por

sua importancia na Astrofísica e para investigar os problemas

cósmicos. Nas últimas décadas, entretanto, esse desenvolvimen-

to tem side também motivado por inúmeras aplicações tecnológi-

cas, em utilização ou em desenvolvimento, sendo a principal de-

las a produção de energia através da fusão termonuclear contro-

lada1.

No Brasil existem grupos de pesquisa em Física de

Plasmas nos Institutos de Física da Universidade Estadual de Cam

pinas, da Universidade de São Paulo, da Universidade r'ederal do

Rio Grande do Sul e da Universidade Federal Fluminense, bem co-

mo no Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE/CNPq), no Institu-

to de Estudos Avançados e no Instituto Tecnológico da Aeronáuti

ca (estes dois últimos pertencentes ao Centro Tecnológico da Aero

náutica).

Para que a energia produzida pelo processo de fusão

seja maior do que a energia gasta para ativá-lo e mantê-lo,é ne

cessário que o plasma permaneça confinado a altas temperatura*

( - 10 keV) durante um intervalo de tempo mínimo (cerca de 1 s pa-
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ra densidades de 1 x IO1* partículas/cm*). Nas estrelas o con-

finamento do plasma é devido a própria atração gravitacional das

partículas. Nas experiencias de fusão, porém, a atração gravi-

tacional é insignificante diante das forcas eletromagnéticas en

volvidas e o confinamento è obtido, em geral, pela utilização de

campos magnéticos.

Um problema importante na Física de Plasmas tem si-

do a determinação de estados de equilíbrio, nos quais a tendên-

cia à expansão, devida ã pressão do plasma, ê compensada pe-

los efeitos do campo «JIA-.tai,i..;.al ou magnético ' ' . Outro pro

blema básico tem sido a investigação sobre a estabilidade do pias

ma confinado, diante de pequenas perturbações em torno desses

estados de equilíbrio ' ' . Este último problema é o que será

abordado neste artigo. Convém lembrar, também, a importância de

outros problemas, como a propagação de ondas e o transporte de

energia em plasmas.

Os plasmas confinados em laboratórios podem ser ães

truídos pelo crescimento de instabilidades macroscópicas extre-

mamente rápidas, que causam também o deterioramento do confina-

mento obtido, com emissão de energia. Esse fenômeno limita a

pressão e a corrente elétrica máximas, que podem ser atingidas

durante o confinamento. Instabilidades desse tipo aparecem tam

bém na Astrofísica , envolvendo, porém, outra escala de tempo.

As instabilidades macroscópicas podem ser descritas

pelos modelos de fluidos, sem que seja necessário considerar o

aspecto microscópico do plasma3'4'8. Contudo, nem todas as ins

tabilidades previstas ou observadas são igualmente perigosas. Al.

gumas instabilidades não causam preocupações, devido ao seu crês

cimento lento , outras provocam apenas pequenas alterações nas

condições de equilíbrio.

0 tokamak é a máquina que tem apresentado os resul-

tados mais promissores, do ponto de vista da utilização da fu-
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são termonuclear controlada. Esta tem sido a causa principal do

intenso esforço de pesquisa envolvendo essa máquina. Além dis-

so, a beleza e a complexidade dos efeitos físicos descobertos,

muitos dos quais ainda não compreendidos, têm despertado o inte

resse de pesquisadores de várias áreas.

As pesquisas em tokamaks grandes procuram determinar,

principalmente, a viabilidade, a longo prazo, da fusão termonu-

clear controlada para a produção comercial de energia. Nos to-

kamaks menores são investigados problemas que ocorrem também nos

9
grandes tokamaks . Nos últimos anos têm sido obtidos resultados

científicos importantes em tokamaks pequenos como o Tosca e o

Pulsator

Neste artigo serão relatadas as principais caracte-

rísticas das instabilidades macroscópicas mais perigosas para os

plasmas confinados em tokamaks e as suas interpretações teóri-

cas. Serão apresentados, como ilustração, alguns dados obtidos

no tokamak TBR-1, construído no Laboratório de Física do Plasma

do Instituto de Física da USP27.

II. TOKAMAKS

a) CARACTERÍSTICAS GERAIS

0 tokamak, utilizado no confinamento magnético de

plasmas, foi desenvolvido na URSS nas décadas de 1950 e 1960.

Os resultados apresentados pelos soviéticos levaram ao seu de-

senvolvimento posterior em outros países.

O tokamak é uma máquina toroidal, com simetria em

torno da direção vertical, constituído basicamente de uma câma-

ra de vácuo, onde o plasma é confinado por intermédio de um cam

po magnético helicoidal e separado da parede do toróide por

uma camada de vácuo. O campo magnético possui uma componente to

roidal B. e uma componente poloidal Bg . Os Ions e os elé-
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trons, que apresentam movimento térmico, percorrem ainda as li-

nhas de força do campo magnético, girando em torno delas.

A Fig. 1 apresenta um esquema do campo magnético num

tokamak. A componente B, , produzida por correntes elétricas que

circulam em bobinas externas enroladas em torno do tor5ide, é a

componente mais intensa do campo magnético. Ela evita que o e-

quilibrio atingido pelo plasma seja destruído por alterações rá

pidas na posição da columa de plasma . A componente B. , pro-

duzida pela corrente de plasma I que circula na direção toroj.

dal, é a responsável principal pelo equilíbrio. Essa corrente

é produzida por intermédio de um transformador, onde o secundá-

rio é o próprio plasma; por esse motivo os tokamaks não operam

em regime contínuo. O equilíbrio da coluna de plasma é obtido

pelo balanceamento entre a força cinética de expansão do mesmo

e as forças de interação dos campos magnéticos com a corrente

que circula no plasma. 0 aquecimento do plasma é ôhmico, produ-

zido pela própria corrente que nele circula.

A combinação dos campos magnéticos externos com o

criado pela corrente de plasma resulta em linhas de campo heli-

coidais, caracterizadas pelo "fator de segurança" q , definido,

no caso de secções poloidais circulares, como

rB

RB
e

(D

Fig. 1 - Configuração básica de um tokamak.
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Nos tokamaks, em geral, g é uma função crescente de r . No cen

tro do plasma (r=o) , q(o) > 1 e na borda (r=a) , q(a) > 2 . As

linhas de campo situadas em superfícies magnéticas com q = m/n,

onde m e n são números inteiros, dão m voltas na direção to

roidal e n na direção poloidal antes de passarem novamente pe

Io ponto inicial.

Do ponto de vista da fusão termonuclear controlada,

os sistemas de confinamento magnético de melhor desempenho são

aqueles gue, entre outras características, conseguem confinar

plasmas de densidade e energia altas com a menor energia magné-

tica possível. Por isso os diferentes sistemas de' confinamento

magnético de plasmas são em geral caracterizados por um parâme-

tro f$ definido como a razão entre as densidades de energia ci-

nética e magnética do plasma, ou seja,

6 = lüJtl (2)
B2

Naturalmente 6 depende dos perfis de P(r) e B(r) e varia com

a posição radial na coluna de plasma. Muitas vezes encontra-se

na literatura esse parâmetro definido como a relação entre a pres

são média do plasma e a pressão do campo magnético externo à co

luna de plasma, calculado na sua superfície.

Nos últimos anos vários tokamaks têm sido construí-

dos, com uma grande melhora em seu desempenho e na compreensão

de seu funcionamento . As ordens de grandeza de alguns dos prin

cipais parâmetros que caracterizam os tokamaks maiores são:

I - 1 MA B. - 1 T

T - 1 keV n - 1 * 101* partíçulas/cm3

T - 0,1s

onde T é o tempo de confinamento.
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III. INSTABILIDADES E OSCILAÇÕES EM TOKAMAKS

a) EQUILÍBRIO

Ne&te item serão consideradas as instabilidades e os

cilações principais observadas en. tokamaks. Esses fenômenos se

rão considerados como perturbações em torno de equillbrios resuL

tantes da aplicação de um campo externo e da modificação criada

pelo plasma. Do ponto de vista do equilíbrio global do plasma,

não é necessário conhecer as funções de distribuição de seus di

ferentes tipos de partículas. Em geral, basta conhecer-se as cor

rentes macroscópicas que circulam no plasma, a sua pressão e os

campos externos aplicados. • Por isso as equações da magneto-hi-

drodinâmica (MHD) são usualmente empregadas para o estudo do e-

quillbrio de plasmas em altas temperaturas. No modelo MHD o

plasma é considerado um fluido condutor descrito por um sistema

de equações não-lineares. Suas soluções gerais são ainda pouco

conhecidas analiticamente, mas, através de técnicas numéricas cqn

plexas, esse modelo tem sido utilizado para descrever, razoável

mente bem, várias das características do equilíbrio e das per-

turbações de plasmas confinados em tokamaks.

As equações MHD utilizadas sáo a equação da continui

dade

p + V. (pv) = 0 (3)

a equação da conservação de movimento linear

p(v • v.Vv) • 3 * S - VP (4)

a "lei de Ohm"

i • VXB" » ní (5)

e as equações de Maxwell
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7 X E = - B (6)

V«S » u,] (7)

V X B = 0 (8)

Além destas equações, são consideradas, ainda, equações que ães

crevem transformações Incompresslveis

V.v = 0 (9)

ou adíabáticas

1^ |Pp"Y) = 0 . (10)

Para descrever equilibrios obtidos em tokamaks, con

sidera-se, em geral, a aproximação

V.Vo = 0 . (11)

Nesse caso, o equilíbrio é descrito pelo sistema de equações

VP0 = ] ( " 5 , (12)

V xSo * Ug 3o (13)

V . I = 0 . (14)

Utilizando-ee este modelo para estudar perturbações

em torno dos equilibrios considerados, pode-se obter vários ti-

pos de instabilidades macroscópicas, denominadas instabilidades

HHD.

b) CARACTERÍSTICAS EXPERIMENTAIS

Nos tokamaks são observados três fenômenos importan

tes que podem ser relacionados às instabilidades MHO: as oscila

çõee de Mirnov , as oscilações dente-de-serra e as disruptu-

ras15.
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Colocando-se bobinas pequenas ao redor da coluna de

plasma, pode-se detectar oscilações magnéticas de intensidade bai.

xa (6B/Bn - 1 x 10~
2), com freqüências entre 10 e 100 kHz. Es-

sas oscilações podem ser separadas em componentes de Fourier

6B - cos(m6-n*-u>t) (15)
mn

m « 0(1(2,... n = 0,1,2,...

Os modos principais são determinados, essencialmente, pela in-

tensidade da corrente de plasma e pelo perfil de sua densidade.

Além disso, a amplitude máxima de uma oscilação (m,n) ocorre na

superfície ressonante com q = m/n .

Várias das características dessas oscilações podem

ser descritas pelo modelo HHD. Segundo várias evidências, essas

oscilações podem ser identificadas como causadas por instabili-

dades MHD, de ruptura e de dobra, que serão discutidas no item

seguinte.

Durante as descargas elétricas em tokamaks observa-

se a emissão de raios-X de baixa energia (10 a 100 keV), prove-

nientes da parte interna da coluna de plasma . A intensidade

dessa emissão depende da temperatura e da densidade de partícu-

las nessa região, e sua amplitude oscila com um período da or-

dem de 1 ms. Essa emissão corresponde â superposição dos modos

m=n«0 e ra«n«1 , este último com uma freqüência, geralmente de

10 a 100 kHz. Este fenômeno está relacionado á ocorrência de

instabilidades MHD causadas pela concentração do perfil de cor-

rente elétrica no centro da coluna de plasma, de modo que

q(o) < 1 . (16)

A disruptura é a mais violenta das instabilidades ob

servadas em tokamaks e pode causar a destruição rápida da co-

luna de plasma. Nos tokamaks maiores, isso pode ocorrer em cer
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ca de 1 ms. A sua origem ainda não é bem compreendida, mas há

evidências de que seu aparecimento esteja relacionado ao cresci,

mento das instabilidades macroscópicas de ruptura e de dobra com

m=1,2,3 e n=1,2 1 5' 1 7.

As observações experimentais minuciosas desses fenõ

18
menos , não são ainda suficientes para uma descrição completa

de suas características principais. Atualmente existem várias

investigações em desenvolvimento, sobre esses fenômenos, em mui

tos laboratórios19'20.

c) INTERPRETAÇÃO TEÕRICA

A estabilidade de um plasma confinado magneticamen-

te pode ser estudada considerando-se a evolução dos valores ini

ciais das grandezas que o caracterizam, aplicando-se um princl-

pio de energia ou o método dos modos normais . Nestes dois úl-

timos métodos são consideradas pequenas perturbações em tomo do

equilíbrio. Em geral são consideradas apenas perturbações linea

res, mas há evidências experimentais de que essa aproximação não

é suficiente.

No método dos modos normais são obtidas as razões

de crescimento das instabilidades. Contudo, devido â complexi-

dade do sistema de equações envolvidas, sua aplicação exige,mui

tas vezes, uma simplificação na geometria e nos termos que apa-

recem no modelo MHD.

Os princípios de energia são úteis para se compreen

der as possíveis fontes de instabilidade, permitindo a obtenção

de critérios gerais de estabilidade qualitativos e, muitas vezes,

quantitativos. Uma de suas vantagens principais é a de dispen-

sar o conhecimento das auto-funções, se existentes, relacionadas

21 22

ao problema ' . Entretanto, não é possível, em geral, obter-

se as razões de crescimento das instabilidades. Além disso, a

formulação de um princípio de energia, quando possível, não é tri
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vial, exigindo una escolha conveniente para a representação das

perturbações em torno do equilíbrio considerado

Nos sistemas descritos pelo modelo MHO, ou pelo mo-

delo de dois fluidos, para os quais pode ser encontrada uma re-

presentação conveniente para as perturbações, as equações linea
o o p

rizadas em torno do equilíbrio podem ser escritas como '

NY + (Ê + A) Y • ÔV = 0 , (17)

onde Y é um vetor ou uma matriz, que representa as perturbações,

os operadores N , M e Q são simétricos, P é anti-simétri-

co e N e M são positivos. Nesse caso a condição

dT YQY è 0 , (18)

V

onde V é o volume ocupado pelo plasma, é necessária e suficien

te para a estabilidade do plasma . Se M=0 e P^O , a condi-

ção anterior é apenas suficiente. Este método é conhecido como

princípio de energia, em analogia com o modelo MHD ideal, no

qual a integral que aparece na condição anterior corresponde ã

perturbação da energia potencial do sistema.

Para toKamaks com secçôes circulares e razão de as-

pecto grande (R/a » 1), pode-se escrever a condição (18) na for

ma24

dT P2 U (nq-B) 2 0 , (19)

V

onde j é a densidade de corrente elétrica e P é uma função

determinaaa pelo equilíbrio e pelas perturbações consideradas .

Como o fator (nq-m) muda de sinal nas superfícies ressonantes,

é possível encontrar-se funções F, com uma dependência conve

niente em r, para as quais a condição (19) não é satisfeita. Se
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-|i< O , como em geral ocorre, a região desestabilizadora está Io

calizada na região em que q > m/n . Esta é a instabilidade de

ruptura, assim determinada por provocar o realinhamento das li-

nhas do campo magnético com o surgimento de ilhas magnéticas no

interior do plasma. 0 valor da derivada -^ ao redor da super

fície ressonante é importante para a determinação do valor da

integral, por serem as perturbações observadas mais intensas nes

sa região. Com esta análise pode-se concluir que o modo de ru£

tura (m,n) só existe se

q(a) > m/n . (20)

A integral que aparece na condição (19) está rela-

cionada a energia potencial associada à variação do campo magné

tico poloidal. Esta mesma variação de energia é a responsável

pela existência das instabilidades de dobra, localizadas ao re-

dor da superfície externa do plasma e análogas as instabilidades

de ruptura. Neste caso, as instabilidades (m,n) se localizam em

torno da superfície ressonante com q = m/n , localizada fora da

coluna de plasma, mas próxima a esta. Para que o modo de dobra

(m,n) exista, é necessário que

q(a) < m/n . (21)

d) INSTABILIDADE E OSCILAÇÕES NO TBR-1

Como um exemplo de instabilidades macroscópicas em

tokamaks, serão apresentadas neste item algumas características

24 25
das oscilações de Mirnov no TBR-1 ' . Nas referencias 24 e 25

podem ser encontradas os detalhes sobre a experiência em que fo

ram obtidos os dados apresentados a seguir.

A Fig. 2 contém os perfis temporais da corrente de

plasma 1^ e da atividade MHD, detectada em uma bobina pequena

fora da coluna de plasma, registradas durante uma descarga
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ca do TBR-1. Essa figura contém alguns diagramas polares indi-

cando a estrutura espacial poloidal das oscilações em instantes

diferentes, e as amplitudes relativas das componentes de Fourier

principais. A dependência das amplitudes das oscilações cem m=2

e m=3 com o fator de segurança na borda do plasma pode ser vis

ta nos gráficos da Fig. 3. As oscilações observadas possuem n=1

e freqüência ao redor de 50 kHz.

As oscilações observadas no TBR-1 podem sar identi-

ficadas como sendo devidas ã instabilidades de ruptura satura-

to.25.

8.

. 1

Mg. 3 - upandincia d> anf>litu
tud* óB8 oaR o f «cor
de «quranca M tonto

tlms)
Flq. 2 - Bnlucio dl conanu di pU;

m » «UvUtoV MC no TBR-I.
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DILEMAS, IMPASSES E QUESTÕES DE MÉTODO
NA NEUR0BI0L06IA CONTEMPORÂNEA

Roberto Lent

Instituto de Biofísica da UFRJ.
Centro de Ciências da Saúde, BI. G

Cidade Universitária
21941, Rio de Janeiro, RJ.

"Diante de alguns fatos inexplicáveis deves
tentar imaginar suitas leis gerais, ea que
não_vês ainda a conexão COB OS fatos de que
estás te ocupando: e de repente, na conexão
imprevista de UB resultado, ua caso e una
lei, esboça-se ua raciocínio que te parece
•ais convincente do que os outros. Experiaen
tas aplicá-lo a todos os casos siailares, u»7
Io para daí obter previsões, e descobres quê"
adivinhaste (...)• E assia faço eu agora. Ali_
nho_auitos eleaentos desconexos e iaagino a7
hipóteses. Nas preciso iaaginar muitas it_
las, e auaerosas delas são tio absurdas que
ae envergonharia de contá-las".
(Guilherme de Bask-erville, em 0 Home da Rosa.
de Uaberto Eco)

Este ensaio se originou da solicitação dos Tísicos

nucleares para que lhes fizesse uma revisão sobre as frontei-

ras do conhecimento em biofísica. Entretanto, de Imediato de-

frontei-me com uma grande dificuldade: de um lado, uma duvida

de competência - um neuroblologlsta é um biofísico? -, de

outro, uma questão essencial - a biofísica existe? Algum

tempo de reflexão me Impôs enormes dúvidas acerca das duas

questões. £ difícil caracterizar a biofísica como

disciplina cientifica porque ê Igualmente difícil determinar

seu objeto. Se seu objeto ê a vida, ou os seres vivos, ela nSo

passa de um ramo da biologia. Se reduzimos seu objeto is molé-

culas que habitam os organismos vivos e suas interações, por

que separà-la da bioquímica? De outro lado, podemos chamar

biofísica o estudo das manlfestaçSes físicas dos seres vivos:

a bloeletrogênese, a ótica do olho, a heaodlnfinlca, o gravi-

troplsmo das plantas, a orientação magnetotatica de bactérias

Colóquio apresentado na VII Reunião de Trabalho sobre física
Nuclear no Brasil, proaovido pela Sociedade Brasileira de FÍsí
ca «a Itatiaia (RJ), 1-5 de setembro de 1984.
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e algas e tantas outras. No entanto, como reunir fenômenos tao

dispares em um conjunto coerente que faça sentido como disci-

plina? Resta-nos o argumento mais comum: a biofísica é o estu-

do dos fenômenos biológicos através de métodos físicos. Nas

que disciplina contemporânea não usa "métodos físicos" para

abordar seus objetos? Até mesmo as ciências do comportamento

utilizam sofisticados sistemas de telemetrla para acompanhar à

distância o desempenho de seus sujeitos, animais ou homens. E

as ciências sociais lançam mio dos computadores, micros e mi-

nis, para analisar os dados obtidos no campo. Convenhamos que

este $ um fraco argumento: uma disciplina não se define pela

tecnologia que utiliza.

Mas se é difícil definir biofísica, parece-me entre-

tanto claro que a neurobiologla ultrapassa quaisquer limites

que se possam atribuir à primeira. A neurobiologla contemporâ-

nea preocupa-se com o resultado da associação de células capa-

zes de produzir sinais, transmiti-los a outras células e uti-

lizá-los como unidades de informação. Isso significa que esta-

mos lidando com vários "níveis hierárquicos": da membrana ex-

cit&vel do neurônio às complexas manifestações neuropsicolôgi-

cas dos mamíferos.

Assim, é difícil estabelecer pontos de contacto com

a física, como seria desejável nesÇe caso. Preferi assumir es-

sa "dificuldade eplstemolôglca", e abordar livremente alguns

dilemas e questões de método que preocupam - ou deveriam preo-

cupar - os neuroblologistas contemporâneos. Não tive a preten-

são de ser abrangente ou completo. No fundo, acabei por fazer

um relato resumido e fragmentário de minhas próprias duvidas e

perplexidades.

Que é função?

A amblçSo maior dos neurobiologlstas é entender os

mecanismos que o cérebro utiliza para exercer as suas funções.

Entretanto, essa ambição esbarra logo de salda na dificuldade

de definir função. Pensemos em um orador que se esforça por

comunicar a uma platéia suas idéias. Seu cérebro suBtenta, em

primeiro lugar, a sua integridade orgânica: o coração mantém

uma certa freqüência de batimentos, e essa "função" é contro-

lada por determinadas regiões do tronco cerebral principalmen-

te através do nervo vago. 0 mesmo ocorre com a freqüência

respiratória. £ preciso também que seu corpo se mantenha de
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pé, capaz de dar alguns passos defronte à platéia, mover os

braços e a cabeça etc, o que é função desempenhada pelas re-

giões motoras do sistema nervoso. Além disso é preciso ver e

ouvir a platéia e a sua própria voz, funções aparentemente

simples mas que envolvem extensas regiões visuals e auditivas

do cérebro. A "função" oratória, propriamente cita, tem um la-

do cognitivo, de conexão de Idéias e conceitos, e um lado mo-

tor, articulatório, capaz de transformar em sons com conteúdo

simbólico as idéias a transmitir. O córtex cerebral está en-

volvido nisso de modo fundamental, através das suas regiões

lingüísticas. Mas não é tudo: é preciso ativar a memória para

seguir o planejamento que o orador fez durante a semana, não

se deixar dominar pela ansiedade e o nervosismo ao falar para

uma platéia numerosa, e manter-se acordado apesar do jantar

recente e do avançar da noite. As regiões llmbicas corticais

e subcortlcais, assim como o conjunto de sistemas "reticula-

res" do cérebro, encarregam-se ativamente dessa parte. Essa

insuspeltada complexidade de um momento simples na vida de um

indivíduo indica como é difícil, do ponto de vista do entendi-

mento da fislologla cerebral, separar em um certo numero de

"funções" os vários aspectos de sua atividade. Indica também

que o sistema nervoso opera em paralelo, utilizando um numero

enorme de canais de informação e processamento. A interdepen-

dência entre esses canais impõe ao pesquisador um limite de

incerteza â separação das funções dos vários canais. 0 que o

orador fala é determinado pela sua memória e por seu raciocí-

nio corrente, modulado ou bloqueado por suas emoções e por sua

percepção sensorial, e estas por sua vez são grandemente in-

fluenciadas pelo que diz e faz a platéia e o próprio orador.

Uma primeira constatação, portanto: não ha funções neurais

isoladas, mas funções paralelas Interdependentes.

Passemos a um plano de analise mala especifico. A

linguagem poderia ser considerada como uma das v&rlas funções

do cérebro humano, alias a que melhor define a natureza huma-

na. Do ponto de vista neuroflsiológico, entretanto, jã os

neurologistas do século XIX se haviam dado conta2,23 de q u e a

fala - capacidade articulatória da linguagem oral - dependia

de certa região do córtex frontal, a chamada área de Broca

(fig.IA), enquanto o entendimento da fala - capacidade recep-

tiva da linguagem oral - dependia de outra região cortical si-

tuada mais porteriormente, a chamada area de Wernicke

(fig.lB). Tanto Broca como Wernicke, eminentes neurologistas
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do século passado, puderam comprovar que as regiSes que rece-

beram seus nomes localizavam-se quase sempre no hemisfério es-

querdo, o que deu origem ao principio, jâ algo envelhecido, da

dominância hemisférica. Nossa humana função neural, portanto -

a linguagem -, nio pode ser considerada una. Ê na verdade a

associação de pelo menos duas funçSes: a linguagem expressiva

e a linguagem receptiva. Recentemente, Kenneth Hellman, nos

Estados Unidos, acrescentou maior Incerteza na definição da

função lingüística, quando percebeu, estudando pacientes neu-

rológicos, que a ãrea de Broca (no hemisfério esquerdo) res-

ponde apenas pelos aspectos racionais da linguagem expressiva,

havendo todo um universo de aspectos emocionais expressos nas

diferenças de tom de voz, expressões facials e gestlculação,

cuja "sede" anatômica é a regllo homóloga â ãrea de Broca no

hemisfério direito9 (flg. 1C). No caso da linguagem receptiva,

a situação é semelhante. Novamente, a linguagem expressiva não

B

Figura 1. 0 conceito de função e ICUI correlato» cerebrais mu
daa com o tempo. Segundo Paul Broca (1865) a fala - linguageã
expressiva - era tudo, sendo comandada pela área assinalada ca
A, exclusiva do hemisfério esquerdo. Karl Wernicke (1908) ideii
tificou uma região relacionada ao entendimento da fala - liii
guagem receptiva -, assinalada em B, também exclusiva do heai£
ferio esquerdo. Recentemente, Kenneth Heilaan e colaboradoreT
(1975) identificaram no hemisfério direito (C) áreas honólogas
relacionadas aos componentes afetivo* da linguageã.
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pode mais ser considerada uma s6 função, mas a composição de

pelo menos duas funções: fala e prosódia. 0 mesmo raciocínio

pode ser utilizado para a linguagem receptiva.

Portanto, a segunda conclusão que podemos tirar

acerca da função neural, é que ela não constitui uma categoria

natural, algo intrínseco, característico e Invariável. Trata-

-se antes de uma categoria que possui uma história, e que muda

com ela. 0 avanço do conhecimento neuropslcolõglco modifica a

cada momento o conceito de função, o que obriga o neuroblolo-

glsta a modificar também seu modo de conceber os correlatos

cerebrais.

Onde estão as funç5es?

Um primeiro problema a levantar e se as funções ce-

rebrais são locallzãveis em setores restritos do sistema ner-

voso. Ao examinar essa questão fundamental, esbarramos em três

obstáculos: a Incerteza na definição de função, que menciona-

mos hã pouco, a natureza complexa do hardware do sistema ner-

voso, e as limitações do principal método utilizado para abor-

dá-la, o método das lesões.

0 grande pioneiro do locallzacionlsmo foi o alemão

Franz Joseph Gall (1758-1828). Sua teoria localizaclonlsta,

chamada frenoloftla por seus seguidores, é um exemplo extremo e

caricato do primeiro obstáculo. Gall acreditava que as funções

mentais eram locallzãveis em pontos restritos do encéfalo, e

que quanto mais desenvolvidas fossem em cada indivíduo, maior

volume ocupariam. 0 resultado é que a "pressão" das diversas

funções sobre a parede interna do crânio produziria os "calom-

bos" que todos podemos sentir em nossas cabeças, e que um "ma-

peamento" dos acidentes cranianos em cada indivíduo (cranlos-

copia) permitiria avaliar seu Intelecto e sua personalidade

(fig.2). Os seguidores norte-americanos de Gall, que fizeram

fortunas percorrendo os Estados Unidos com "consultórios cra-

nloscõplcos", admitiam algumas dezenas de funções mentais lo-

caliz&veis: destrutlvldade, conjugaiidade, amor materno, espe-

rança, veneração, benevolência e até mesmo, possivelmente no

sul doB Estados Unidos, republicanismo*!

Embora questionado em varias ocasiões e de inúmeras

maneiras, o localizaclonismo é hoje um dogma fundamental da

neurobiologia, o pressuposto te&rico malB importante da expe-

rimentação. No entanto, além das Incertezas sobre função, a
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natureza de construção do tecido nervoso desafia
constantemente nossas certezas localizacionlstas.

Figura 2. As funções neuraís sao localizáveis em regiões res
fritas do cérebro. Mas nao como queriam os frenologistas , pa_
ra ouem as "funções" mais esotéricas, quando desenvolvidas, ge_
ravaa "calombos" característicos no crânio. A esquerda, map¥
frenológico publicado pelo médico novaiorquino J.W. Redfield
en 1894. A "função" 149 era republicanismo. Ã direita o mapa
citoarquitetonico de Korbinian Brodmann (1903), aceito até ho
je pelos neurologistas. ~

Como se sabe, o tecido nervoso é constituído de cé-
lulas nervosas, os neurônios, admitidas como as unidades de
informação e processamento, e células gllais, consideradas co-
mo elementos de suporte e manutenção dos neurônios. Os neurô-
nios se aglomeram em números incalculáveis formando núcleos,
áreas cortlcais, camadas, gânglios e outras categorias anatô-
micas. As bordas que permitem separar um núcleo de outro, ou
uma região cortical de outra, estão longe de serem nítidas e
claras. Ao contrário, sua avaliação depende em alto grau de
critérios subjetivos que, evidentemente, variam de um pesqui-
sador a outro. A análise cltoarquitetônica, ou seja, a Identi-
ficação morfolôgica dos distintos aglomerados de células ner-
vosas, desenvolveu-se no inicio do século com as técnicas de
coloração seletiva de cortes finos (da ordem de poucos micrô-
metros de espessura). Analisando esses cortes ao microscópio,
anatomistas como Vogt, Brodmann, Campbell e outros chegaram a
distinguir muitas dezenas de areas diferentes no córtex ce-
rebral do homem3,J*,22>oom base em sutis diferenças de forma do
corpo celular dos neurônios, de sua densidade relativa, de
suas características tintoriais e outras propriedades (fig.
2). 0 cérebro era visto como um conjunto de "áreas", na expec-
tativa de que tais pudessem ser os "centros funcionais" que
apareciam nas concepções desenvolvidas pelos fislologlstas da
época. Estes trabalhavam analisando pacientes neurológicos
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portadores de lesões localizadas no cérebro, estudadas

-mortem, ou realizando lesões experimentais em animais

observar as conseqüências funcionais da intervenção. 0 déficit

funcionai observado era associado à regllo lesada, e a "fun-

ção" prejudicada era considerada a função da região.

Houve um relativo sucesso nessa empreitada, e

chegou-se a uma detalhada cartografia cerebral, obviamente

bastante diferente da dos frenologistas. Regiões visuais foram

identificadas nas partes mais posteriores do córtex cerebral

(lobo occipital), regiões auditivas a melo caminho no lobo

temporal, regiões de sensibilidade somática no lobo parietal,

e em níveis mais rostrals, o córtex motor. Houve mesmo um cer-

to refinamento, que pode ser exemplificado pela descoberta das

regiões visuais "associativas" ou "perceptivas", feita pelo

fisiologlsta alemão Hermann Munkl6. Cuidando de realizar em

cães lesões situadas fora da chamada área 17 ou área visual

primária, Munk verificou que os animais eram capazes de ver,

mas incapazes de perceber o "significado" do que viam. "Se se

punham obstáculos em seu caminho, (o animal) regularmente os

evitava". No entanto, "a visão de um chicote, que invariavel-

mente o encurralava a um canto da sala, não mais o assustava".

Tratava-se da cegueira psíquica, como Munk a denominou, ou

agnosia visual, como ficou conhecida posteriormente. A lógica

do locallzaclonlsmo Impunha a conclusão de que uma função que

se poderia denominar "gnose visual" ou simplesmente percepção

visual, estaria localizada nas regiões vizinhas ao c&rtex vi-

sual primário, ou areas extrastriadas, que deveriam portanto

ser consideradas o "centro da percepção visual".

A visão cartográfica do cérebro também evoluiu no

correr deste século, adquirindo grande sofisticação, que men-

cionarei adiante, com o desenvolvimento das técnicas modernas

de estimulação e registro eletrofisiolôglco de populações e de

neurônios isolados. Não há mais dúvida de que o cérebro está

dividido em áreas morfofuncionais, embora seus limites sejam

Imprecisos. A questão não é essa, mas sim saber se se pode

atribuir a cada uma delas uma função autocontlda, independente

e suscetível de determinação experimental. 0 modelo dos

"centros funcionais" começou a fazer água a partir do

hlstologlsta espanhol Santiago Ramón y Cajal. Cajal

individualizou o neurônio como unidade morfologlca autônoma*7

e, mais do que isso, descobriu que os neurônios se conectam

por contlgüidade, formando o que mais tarde ficou conhecido
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como circuitos neurals. As areas citoarqultetônlcas deixaram

de ser independentes e se tornaram conectadas por uma complexa

fiação (fig.3).

Como se sabe, cada neurônio possui um corpo, ou

8orna, no qual está situado o nücleo com seus ácidos nuclelcos

e a maquinaria metabólica de síntese proteica. Do soma emergem

prolongamentos curtos chamados dendrltos, que se ramificam

profusamente dando à célula um aspecto de arvore. Além dos

dendritos, um prolongamento se destaca - o axônio - atingindo

comprimentos maiores. Cada axônio ou fibra nervosa conduz os

sinais neuraie provenientes do corpo celular, em direção a

locais distantes. 0 soma, por sua vez, recebe informação de

outras células, através de JunçSes especializadas - as

slnapses - que p8em em contacto seus dendritos com os termi-

nais dos axõnios das outras células. Se lembrarmos que o cé-

rebro humano possui cerca de 10H neurônios, recebendo cada um

deles em torno de IO1* slnapses, podemos situar em 10*5 a ordem

de grandeza do numero de circuitos diferentes nele contidos. A

observação de cortes de cérebro,corados de modo a mostrar

seletivamente as fibras nervosas, nos dá uma idéia da

complexidade - è aparente desordem - do hardware neural.

Entretanto, do estudo neuroanatômico experimental emergiu uma

impressionante ordem, principalmente quando se tornaram

disponíveis as técnicas contemporâneas de mapeamento dos

circuitos neurals. Essas técnicas fazem uso de uma propriedade

fisiológica dos neurônios, a de transportarem ao longo do

axônio substâncias diversas, seja no sentido anterógrado, isto

é, do soma às extremidades axônicas, ou no sentido retrógrado,

destas ao corpo celular.

Retiro um exemplo de meu próprio trabalho, que

incluiu a utilização de algumas dessas técnicas. Estive

interessado, alguns anos atrás, em mapear os circuitos que

conectam o cortex visual primário do hamster (Mesocrlcetus

auratus) com os núcleos subcorticaisl3. A experiência

consistia em realizar uma pequena abertura no crânio de um

hamster anestesiado, expor a superfície cortical no local

apropriado, e, por meio de uma mlcropipeta de vidro. Injetar

hidraulicamente fraçSes de microlitro de prolina tritiada no

interior do tecido. 0 animal era recuperado da cirurgia e

deixado sobreviver em boas condições durante alguns dias. A

prolina tritiada, indlstingulvel (pelos neurônios) da prolina

fria, era captada pelas células situadas na região injetada,
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Incorporada às proteínas normalmente sintetizadas por essas

células, e transportada no Interior de seus axônios para enfim

se acumular nos terminais. 0 conhecimento prévio da velocidade

de transporte axopl&smico me permitia calcular o tempo ótimo

de sobrevida do animal, após o que ele era sacrificado com uma

sobredose anestésica, tinha seu cérebro preservado com

fixadores apropriados, e cortado em finas fatias de 30 um de

espessura. Os cortes eram cuidadosamente montados em lâminas

de vidro, e cobertos com uma emulsSo fotográfica sensível â

radiação beta do trltio. Após tempos variáveis de exposição,

as lâminas autorradlogrâflcas eram reveladas e a posição do

trltio era detectada na emulsão, para ser associada às

diversas reglSes cltoarqultetônlcas vistas no corte. A

análise, feita em um certo numero de animais experimentais,

com injeções em locais ligeiramente diferentes uns dos outros,

permitiu "levantar os circuitos" do cortex visual primário com

os núcleos Bubcortlcals. Fiz também a experiência reversa, ou

seja,identificar os circuitos dos núcleos subcortlcals ao cór-

tex. Neste caso a técnica consistiu em aproveitar o transporte

retrógrado de uma proteína exógena ao neurônio, uma peroxldase

encontrada na raiz forte. A peroxidase era injetada no córtex

e, durante a sobrevida do animal, transportada no Interior das

fibras em direção aos somas situados subcorticalmente. 0a cor-

tes de cérebro eram desta vez tratados Mstoquimlcamente de

modo a revelar por melo de um indicador colorido a presença da

enzima no interior dos neurônios.

Trabalhos deste tipo, que explodiram na década de

1970, foram realizados em laboratórios do mundo inteiro, uti-

lizando as mais diversas espécies e cobrindo todos os setores

do sistema nervoso. Tomados em conjunto, os resultados eviden-

ciaram uma grande consistência nos circuitos de diferentes in-

divíduos de uma mesma espécie, e revelaram planos evolutivos

que ae podiam identificar nos vários taxa dos vertebrados. En-

tretanto, a complexidade e a variedade dos circuitos de-

monstrou-se lnsuspeitada (flg. 3). A cada ano, novas conexões

se acrescentam a velhos e aparentemente conhecidos nüclecs de

neurônios. Não hã população de neurônios que não tenha atual-

mente menos que 15 a 20 sítios de projeção. 0 psiquiatra bri-

tânico J.R. Smythies ironizou a sltuaçãol9 dizendo que a tare-

fa do neuroanatomista do futuro não seria mais descobrir o que

se conecta com quê, mas o que não se conecta com quê.

Ê fácil compreender, portanto, por que o conceito de
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Figura 3. COM a individualização do neurônio e a identifier
çao de suas interconexões por Santiago Ramon y Cajal (1909), o
antigo conceito de centros funcionais independentes foi substi_
tuído pelo conceito de circuitos neurais. X esquerda, desenho
original de Cajal representando algumas conexões do córtex ce_
rebral do caaundongo. X direita, uma concepção mais recente
de alguns circuitos do córtex visual do hamster, derivada da
utilização de técnicas nodernas de identificação de conexões
neurais.

"centros funcionais" não se sustenta mais, e por que faz água

o localizaclonismo estreito. As várias regiões cltoarqultetô-

nicas do cérebro funcionam cooperativamente, interdependente-

mente, e a "função" de uma se confunde com a das demais.

Assim como a aç&o de uma area influencia a de outras, também a

ausência (por lesão) de uma área influenciará a função das que

lhe estiverem conectadas.

Que nos diz um cérebro lesado?

Quando o cérebro de um animal ou de um indivíduo hu-

mano é atingido por uma lesão traumática, vários fatores

contribuirão para o déficit funcional que ele apresentara. Eta

primeiro lugar, estarão destruídas multas células situadas em

contacto direto com a fonte traumática. Além disso, destruídas

também estarão as fibras nervosas cujo trajeto se misturava

aos neurônios situados na região lesada, o que significa que

corpos celulares distantes dessa região estarão também afeta-

dos por terem sofrido Interrupção de seus axdiiios. Os corpos

celulares distantes que por sua vez recebiam Informação dos

neurônios destruídos ou daqueles cujos axônios foram cortados,

terão também tido sua atividade modificada pela lesão. Mas um
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traumatismo desse tipo nao atinge apenas neurônios e suas

fibras. Atinge também vasos sangüíneos da região, destinados a

Irrigar areas distantes que desse modo sofrerão hipoxia tempo-

rária ou permanente. 0 sangue extravasado poderá se acumular

nas redondezas e comprimir outras areas que não tenham sido

diretamente atingidas. Por fim, por efeito direto da lesão,

poderá haver acumulo de liquido no tecido (edema), e compres-

são "por dentro" de circuitos e neurônios não diretamente le-

sados. Todos esses efeitos, é claro, modificam radicalmente a

associação lógica entre o déficit funcional (os sinais e sin-

tomas que o indivíduo apresenta) e a região diretamente lesa-

da.

Ê claro que hâ maneiras de contornar alguns desses

problemas. Na pesquisa clinica geralmente se comparam muitos

pacientes com lesões de diferentes etiologias, localizaçSes,

dimensões, etc. Além disso*, a observação dos pacientes se

prolonga o suficiente para superar as conseqüências agudas e

passageiras das lesões, deixando apenas seus efeitos

"definitivos". Na pesquisa experimental, a margem de controle

é maior. Como a lesão experimental é intencional, sua

localização pode ser controlada, assim como a Interferência

com a vascularização. 0 problema das fibras de passagem

atingidas foi multo recentemente contornado pela introdução de

lesões químicas. Neste caso, utilizam-se substâncias como a

6-hldroxldopamina, o ãcldo calnico, o ãcido ibotênlco e

outras, capazes de danificar lrreverslvelmente os neurônios

deixando intactas as fibras de passagem da região.

Tecnicamente, portanto, o cuidado na análise de cada caso pode

resolver muitos dos problemas levantados acima.

Quero me ater, no entanto, a um aspecto do trabalho

com lesões, usualmente não muito considerado, e que representa

importante obstáculo metodológico ao estudo das funções do

sistema nervoso através do método das lesões. Refiro-me ao

fenoineno da plasticidade, ou seja, a capacidade apresentada

pelo sistema nervoso de modificar-se ao longo do tempo, em

resposta a alguma interferência proveniente do ambiente.

Quando essa interferência é uma lesão, o sistema se reorganiza

tanto morfolôgica como funcionalmente.

Podemos utilizar o exemplo do corpo caloso. Essa

estrutura - presente em quase todos os mamíferos - ê um

volumoso feixe de fibras nervosas que conecta os dois

hemisférios cerebrais. As fibras pertencem a uma população de
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neurônios situados nas varias reglSes do cortex, en ambos os

lados, e suas terminações inervan principalmente regiSes

homólogas (como um espelho) do lado oposto. Poi Justamente o

método das lesSes que permitiu, a partir dos anos 60,

desvendar algumas das funções do corpo caloso.

0 principal personagem desta história é Roger

Sperry, neurobiologista da Califórnia, prêmio Nobel de

Medicina e Pisiologia de 1981. Sperry havia realizado

experiências com gatos e macacos submetidos à transecção

cirúrgica do corpo caloso e de outras comlssuras

inter-hemisféricas. Interessou-se então por um grupo de

pacientes que haviam sofrido cirurgia semelhante, com o

propósito de dominar crises epilépticas incontrolâvels. Apesar

de desprovidos do corpo caloso, esses pacientes não

apresentavam qualquer déficit funcional identificável ao exame

neurológico de rotina. Além disso, com o controle da

epllepsia, suas condições psicológicas e seu desempenho social

melhoravam bastante.

0 experimento de Sperry e seus colaboradores consis-

tiu basicamente em expor cada um desses pacientes a una enge-

nhosa bateria de testes que permitiam Isolar estímulos sen-

sorlais apresentados a cada lado do ambiente perceptual?. Ti-

picamente, o paciente sentava-se a uma mesa que dispunha de

uma tela translúcida e de uma prateleira debaixo do tampo. Com

o paciente fitando o centro da tela, o experimentador projeta-

va nela, durante alguns mlcrossegundos, alguma imagem que pu-

desse estar contida ã esquerda ou à direita do ponto de fixa-

ção. Nao dispondo de tempo para desviar o olhar, era inevitá-

vel que o paciente visse o estimulo através de cada lado de

suas retinas, o que, face à disposição anatômica das vias vi-

suais, acabava por "projetar" um estimulo situado à direita,

exclusivamente sobre o hemisfério esquerdo, e vice-versa. So-

licitado a declarar verbalmente o que havia visto, o paciente

só o fazia para estímulos projetados na tela à direita, igno-

rando aqueles projetados â esquerda. No entanto, quando soli-

citado a escolher, com a mão esquerda e sem o uso da vlBao, um

objeto dentre vários situados sob a mesa, que correspondesse à

imagem projetada na tela à esquerda, ele o fazia corretamente.

A conclusão de Sperry foi que, na ausência do corpo caloso,

o hemisfério esquerdo, principal organizador da linguagem ex-

pressiva, não sabia o que havia sido visto pelo hemisfério di-

reito, o que impedia o paciente de verbalizar a imagem proje-
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tada à esquerda. Por outro lado, só com a mSo esquerda, coman-

dada diretamente pelo hemisfério direito, o indivíduo podia

manifestar que havia realmente visto a imagem projetada & es-

querda. A revelação desse fenômeno, denominado por Sperry de

slndroae de desconexão inter-hemlsférlca?!. sugeriu fortemente

que uma das funçSes do corpo caloso seria unificar perceptual-

mente nossos dois hemisférios cerebrais. Devemos perceber aqui

a lógica de utilização do método das lesões: o déficit funcio-

nal de um indivíduo com o cérebro lesado nos leva a (1} asso-

ciar o déficit diretamente à lesão e (11) concluir que a fun-

ção ausente está associada à estrutura neural lesada.

Sperry interessou-se também por um conjunto reduzido

de pacientes peculiares portadores da chamada agenesla do

corpo caloso, ou seja, indivíduos cujo corpo caloso não se ti-

nha formado durante a embriogênese. Submetendo esse grupo de

Indivíduos aos mesmos testes aplicados aos pacientes cirúrgi-

cos, logo constatou que eles não apresentavam a slndrome de

desconexão inter-hemisférica, respondendo aos testes como In-

divíduos normais20. Algum mecanismo compensatório deveria ter

ocorrido no cérebro desses indivíduos durante o desenvolvimen-

to pré-natal ou p&s-natal, de modo a possibilitar a integração

hemlsférica que o corpo caloso faria. Varias hip&teses foram

apresentadas para explicar essa modificação plástica da inte-

gração hemisférica nos acalosos congênitos, dentre as quais

uma que me interessou em particular. Se os indivíduos acalosos

congênitos apresentavam comunicação inter-hemisférica, é pos-

sível que tal se devesse à formação de circuitos comiSBurals

anômalos ou alternativos, que fornecessem a base anatômica pa-

ra essa função, em substituição ao corpo caloso. (Também era

possível supor que se esses circuitos anômalos existissem, po-

deriam ser responsáveis não por recuperação funcional mas.pe-

los sintomas mentais ou comportamentals que muitos desses pa-

cientes apresentam).

Abordei a hipótese das conexSes anômalas realizando

transecçoes do corpo caloso de hamsters recém-nascidos, e

deixando-os sobreviver até a vida adulta11*»1^ NesBa ocasião,

injetei a peroxidase da raiz forte em um dos hemisférios, em

busca de neurônios marcados no hemisfério opoBto.

Efetivamente, pude comprovar que algumas conexões anômalas se

haviam formado no cérebro dos hamsters acalosos cirúrgicos,

ligando os hemisférios cerebrais através de vias alternativas

(flg. 4). Além diBso, outro sinal evidente de reorganização
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plástica no cérebro desses animals lesados era um par de

volumosos feixes longitudinais de fibras nervosas, cujas

conexões são ate o momento desconhecidas. Nais recentemente,

em colaboração com Sergio Schmidt, venho tentando estudar os

mecanismos de plasticidade do corpo caloso utilizando outro

tipo de lesão experimental - a Irradiação gama de fetos de

camundongos e hamsters in_uterol8.

Figura 4. As lesões cerebrais, principalmente quando precoces,
podem provocar alterações do "hardware" neural. £ esquerda, o
aglomerado de símbolos pretos na região identificada como LE
representa neurônios do cortex cerebral do hamster que estabe_
lecem conexões anonalas com o outro hemisfério, quando o corpo
caloso é seccionado logo após o nascimento. Os circuitos aníí
maios assim formados estão representados ã direita.

0 fato relevante para nossa discussão é que uma lesão aplicada

sobre o sistema nervoso pode nlo resultar apenas em um déficit

mas também em processos plásticos de reorganização que têm re-

percussão funcional. A lógica subtratlva do método das lesões

- subtrair da função normal a função deficiente para obter a

função da região lesada - não leva em conta essa variável, Ê

claro que a plasticidade depende da idade do animal, da espé-

cie e da região neural considerada, mas a generalidade de sua

ocorrência tem sido atestada por experiências realizadas em

adultos, assim como nos vãrios taxa e utilizando inúmeros sis-

temas neurais.

Neurônios gnósticos, pesquisadores agnósticos

Outra abordagem extensamente utilizada para estudar

as funções do sistema nervoso, e que não tem os mesmos

problemas do método das lesões, é a observação da atividade

elétrica dos neurônios em situações de laboratório e até mesmo

em situações de comportamento natural.

Como se sabe, os neurônios são células sinallzado-

ras por excelência, chamajjas por essa razão de células exclta-
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vels. A raenbrana cltoplasaatica do nçurônlo possui a proprie-

dade de modificar a sua condut&ncla iônica em resposta a cer-

tos estímulos provenientes do ambiente, de outros neurônios

ou mesmo de modo espontâneo. Essa alteração de condut&ncla

provoca um Intenso fluxo lônlco através da membrana, para den-

tro e para fora da célula, que resulta numa brusca variação da

diferença de potencial elétrico transmembrana. 0 que torna es-

sa variação adequada couo sinal é que ela é rápida, reversível

e se propaga sem decremento ao longo da membrana. 0 sinal neu-

ral ê chamado potencial de ação, e consiste num evento digi-

tal. A Informação e, por conseguinte, codificada habitualmen-

te pela freqüência, e não pela amplitude. 0 sistema nervoso

produz também sinais analógicos, a maioria dos quais utiliza-

dos na transmissão de Informação de um neurônio para outro -

são os potenciais slnaptlcos. Todos esses potenciais - da or-

dem de alguns mlllvolts - podem ser registrados através de

microeletródlos lntra ou extracelulares, devidamente amplifi-

cados, visualizados em osclloscópios ou guardados em fita mag-

nética para utilização posterior.

0 método eletroflslologlco, ou seja, o estudo da

atividade elétrica do sistema nervoso, repousa sobre o pressu-

posto reduclonlsta de que os potenciais elétricos, sendo os

sinais de informação do sistema nervoso, são também eles pró-

prios - ou pelo menos refletem - as funções neurais. Histori-

camente, o método se desenvolveu a partir do registro elétrico

com eletródlos de baixa lmpedâncla,capazes de captar a ativi-

dade de grandes populações de neurônios (o eletroencefalogra-

ma, eletrocorticograma e os potenciais de campo). Essa forma

de registro lmpoe grandes dificuldades de interpretação, pela

variabilidade e complexidade das formas de onda conseguidas, e

pela impossibilidade de determinar com precisão a fonte dos

potenciais (enormes populações de células e fibras, múltiplas

sinapses envolvidas, etc). Com o desenvolvimento dos ralcroe-

letródioa de alta lmped&ncia, utilizados em registro AC, foi

possível reduzir a fonte de potenciais a um pequeno número de

unidades (células ou fibras), e até mesmo a uma unidade. Essas

últimas formas de estudo eletrofisiologico ficaram conhecidas

como registro multlunltario e registro unitário.

Para Ilustrar alguns aspectos da abordagem eletrofi-

slolôgica da função neural, e poder posteriormente comentar

os seus problemas e limites, utilizarei o exemplo do sistema

visual, talvez o mais extensamente estudado.
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Se fôssemos construir um robô que dispusesse de um

sistema visual capaz de orientar suas ações no ambiente, cer-

tamente haveríamos de provê-lo com pelo menos duas capacidades

essenciais: discriminação espacial e discriminação de formas.

A primeira lhe permitiria localizar no espaço os v&rlos obje-

tos que emitem ou refletem dentro da faixa de sensibilidade do

sistema, e a segunda lhe possibilitaria identificar esses vã-

rios objetos. Ambas as funções slo próprias do sistema visual

dos animais, embora nao sejam as únicas, e têm sido muito es-

tudadas através do método eletroflsiolSglco.

A capacidade de localização espacial Implica algum

modo de representação topologica do ambiente visual no sistema

nervoso. No primeiro estagio neural envolvido - a retina - es-

sa representação ê direta. A retina è uma superfície esférica

que dispõe de um sistema ótico inversor (varias superfícies

refratoras e um diafragma); desse modo, os objetos situados

superiormente no campo visual estarão representados na retina

Inferior ou ventral; aqueles situados inferiormente no campo

se projetarão na retina dorsal; os objetos situados na perife-

ria nasal do campo estarão representados na retina temporal, e

vice-versa. Como o mapa retiniano do mundo visual ê produzido

fisicamente, suas características podem ser previstas pelos

mais simples princípios da ótica geométrica. No entanto, a in-

formação visual que o cérebro recebe da retina vem codificada

em potenciais de açSo e transmitida por circuitos que nada têm

a ver com a ótica. A questão que temos à frente ê, portanto:

como se preserva, nos diferentes estágios do sistema visual, a

informação topológica contida no ambiente?

Questão desse tipo é o principal interesse do grupo

liderado por Ricardo Gattass, no Instituto de Biofísica.

Qattass e seus colaboradores têm registrado a atividade elé-

trica de pequenas populações de neurônios de diferentes areas

cortlcais visuais do macaco Rhesus e do Cebus - etste ultimo o

macaco-prego dos cegos de realejo -, para levantar os mapas de

representação topográfica nessas regiões5,6. o macaco é devi-

damente anestesiado e cuidadosamente posicionado em um sistema

mecânico de modo que um de seus olhos - aberto - possa es-

tar no centro de um grande hemisfério de acrílico transparente

que dispõe de um sistema de coordenadas. No inicio da expe-

riência o macaco é operado, de modo a abrir um pequeno orifí-

cio em seu crânio e expor uma certa extensão do córtex visual.

Um sistema mecânico poslcionador é colocado sobre o orifício
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craniano de modo a Inserir suavemente no interior do cortex um

microeletrodio metallco devidamente conectado a um conjunto de

anplificadores, oaclloscópios e outros aparelhos de registro

elétrico. A experiência consiste entio em provocar o disparo

de potenciais de ação pelos neurônios situados nas vizinhanças

da ponta do microeletrodio, em resposta ao piscar de uma fonte

luminosa movimentada sobre o hemisfério de acrílico ou uma te-

la plana. Consistentemente, para cada microrregião de córtex

ha pelo menos uma região do campo visual capaz de provocar a

resposta dos neurônios. 0 experimentador desenha sobre o he-

misfério de acrílico os contornos do chamado campo de resposta

de cada locus cortical. Os resultados de uma experiência bem

sucedida consistem em uma série de campos (cujas coordenadas

espaciais são conhecidas), que serão correlacionados aos sí-

tios de registro no córtex de modo a gerar um mapa topográfico

da região (fig. 5).

0 trabalho de Gattass, assim como o de vários outros

neurobiologistas em outras espécies, soma-se ao localizaclo-

nismo determinado pelo método das lesões, no sentido de permi-

tir a subdivisSo do c&rtex cerebral em ãreas funcionais. Os

neurobiologistas "cartôgrafos" pressupõem que cada uma dessas

ãreas de função distinta (não s& as visuais) implica uma re-

presentação topográfica completa do ambiente sensorial. 0 es-

tudo dos diversos mapas permitiria também identificar as ca-

racterísticas funcionais de cada ãrea, pelo menos no que tange

às capacidades de localização espacial, no caso da visão e da

sensibilidade somática, e de localização temporal, no caso da

audição.

Entretanto, do ponto de vista das indagações mais

essenciais acerca da função neural (que função? como

funciona?), o registro multiunitãrio tem-nos revelado pouca

coisa, o que levou muitos neurobiologistas a explorar as pos-

sibilidades do registro unitário.

No caso do sistema visual, a situação experimental é

muito semelhante à descrita acima. 0 microeletrodio, no entan-

to, tem ainda maior impedância que os multiunitârios, para

permitir a separação dos potenciais de ação de cada unidade;e

o sistema de estimulação é mais sofisticado, para atender as

preferências de forma, contraste, movimento, cor etc, de cada

neurônio.

0 grande impacto do estudo unitário do c&rtex visual

surgiu com o esforço pioneiro dos fisiologistas David Hubel
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e Torsten Wlesel, tsabea nobellstas de 1981, que trabalharia

juntos durante os ultlaos 25 anos na Universidade de Harvard.

Hubel e WiesellO*", utilizando gatos e macacos, veriricaraa

que as areas visuals do cortex desses animals possuem usa vas-

ta família de tipos funcionais de neurônios, cada ua deles com

preferências especificas acerca dos estímulos capazes de fazS-

-los responder. Revelaram que alguns neurônios disparavam po-

tenciais de açlo em maior freqüência quando o animal era esti-

mulado com círculos de luz pulsitels de determinados diâme-

tros; outros preferiam círculos de luz em movimento; a maio-

ria, entretanto, respondia preferencialmente a retftngulos de

luz de dimensões determinadas, orientados em relação ao hori-

zonte de modo bastante especifico (flg. 5). Os trabalhos rea-

lizados posteriormente, por eles e por outros autores, esten-

deram os resultados iniciais para outras submodalldades da mo-

dalidade visual, e a outras modalidades sènsorlais como a sen-

sibilidade somática e a audição. Ehcontrarao-se neurônios com

preferências cromaticas, neurônios que respondiam melhor A es-

tímulos luminosos móveis de rápida velocidade, neurônios espe-

cializados na movimentação de um determinado pêlo do focinho,

outros sensíveis a determinados tons da faixa audível, etc.

Era inevitável concluir que o processamento sensorlal começa-

va, no córtex cerebral, por fases extremamente analíticas, com

a decomposição dos complexos estímulos do ambiente natural em

parâmetros muito simples. Parecia evidente que uma ave, por

exemplo, para ser percebida por um gato, no seu. contexto natu-

ral, seria "decomposta" por um exército de neurônios corticals

em um conjunto de linhas-de-contraste de Inclinações variadas

com a horizontal, um mosaico de pontos de cores diferentes,

uma soma de freqüências sonoras originárias dos ruídos emiti-

dos pelo animal, etc. Se a função das áreas sensoriais primá-

rias, portanto, pudesse ser considerada resultante da soma das

funçSes de cada um de seus neurônios, ela deveria ser uma po-

derosa operação analítica. A conclusão é reduclonista e foi

por Isso criticada, mas tem inegável significado heurístico.

0 estudo unitário não foi utilizado apenas nas re-

glSeB corticais de processamento sensorlal primário. Foi es-

tendida também a reglSes relacionadas a funçSes neuropsicol6-

glcas mais complexas, pelo que se sabia da utilização de ou-

tros métodos. De um modo geral, os resultados não foram tão

claros, com exceção de alguns casos, entre os quais o do cha-

mado cortex Infero-temporal.

Um grupo de neurobiologlstas da Universidade de Har-
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vard, do qual participava o brasileiro Carlos Eduardo Rocha-

Miranda, atualmente também no Instituto de Biofísica, propôs-

-se a estudar as propriedades dos neurônios dessa regi&o do

cortex, que se sabia estar envolvida em certos aspectos da

aprendizagem visual. Utilizando macacos Rhesus, esses Inves-

tigadores 8 encontraram neurônios muito diferentes daqueles

estudados por Hubel e Wlesel nas áreas primarias. Em primeiro

lugar, respondiam a extensões grandes do campo visual, e nSo a

diminutas regiSes como os neurônios de Hubel e Wlesel. Além

disso, suas propriedades indicavam que tais células deveriam

receber informação convergente originaria das ãreas estudadas

por Hubel e Wiesel. Entretanto, a grande surpresa surgiu quan-

do o grupo procurava a forma mais eficaz para provocar o dis-

paro de alguns desses neurônios. 0 estimulo mais eficaz reve-

lou-se extremamente complexo, e vinculado à espécie: a silhue-

ta de uma mão de macaco. Os demais estímulos testados, mesmo

complexos como uma mão humana, círculos denteados e formas ir-

regulares, ou mais simples como retângulos e círculos, eram

muito menos eficazes. Essas células ficaram conhecidas como

neurônios gnósticos. Que podia significar a existência, no

córtex lnfero-temporal, de neurônios capazes de responder se-

letivamente a estímulos tão complexos e provavelmente de sig-

niflcado biológico particular da espécie? Uma conclusão redu-

cionista se impôs de imediato: a de que o cortex lnfero-tempo-

ral teria como função realizar a "síntese perceptual" dos ob-

jetos complexos do ambiente, após o estagio analítico das re-

gloes primarias. A assertiva é reduclonista porque novamente

se baseia na concepção de que a função de uma area cortical

resulta da simples soma das funçSes de seus neurônios. Além

disso, equipara mecanicamente a função de reconhecimento de um

objeto tão complexo quanto a mão de um macaco efetuada pelo

animal como um todo com a função efetivamente demonstrada na

experiência, de sinalização da Imagem de uma mão de macaco,

efetuada por um neurônio individual.

De qualquer modo, o método unitário de estudo da

função neural provocou um grande avanço na neurobiologia con-

temporftnea, principalmente quando, mais recentemente, pôde ser

associado às técnicas neuroanatômlcas mencionadas acima, per-

mitindo a laboriosa identificação dos microcircultos ce-

rebrais, com a reconstrução, componente a componente, dos es-

t agi os de processamento da informação.
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Figura 5. Os modernos mapas cerebrais baseiam-se ei dados ior
fologicos e também eletrofisiológicos. No alto, a representa,
ção cartográfica do mundo visual de um macaco (VM » meridiano"
vertical ou linha média; HM « meridiano horizontal ou horizo£
te), em duas áreas visuais do cõrtex (VI e V2) , segundo Ricajr
do Oattass e seus colaboradores (1985). Embaixo, represent^
ção esquemática da experiência clássica de David Hubel e Tor£
ten Wiesel (1968). Uma barra escura movida obliquamente para
a direita dentro de um campo receptor (retângulo de linha in
terrompida, em D) provoca um maior número de impulsos nervosoT
em um neurônio do córtex visual do macaco. As demais orienta^
ções da barra - assim como outros sentidos de movimento, prov£
cam respostas mais fracas (A-C e E-G).

Para onde vamos?

Os exercícios de previs&o slo difíceis em qualquer

ciência, porque os desenvolvimentos científicos sSo multas ve-

zes surpreendentes e inesperados. A neuroblologia nSo é uma

excecSo. Parece-me, entretanto, que estamos vivendo um período

de crescimento acelerado do conhecimento do cérebro. As técni-

cas se multiplicam e se associam de modo extraordinário, ap&s

um longo período de estase, e isso poderá estimular a supera-

ção do no metodológico do qual expus algumas características.

Trabalha-Be hoje intensamente na biologia molecular

do neurônio, seu metabolismo e suas propriedades Informado-

nals, assim como nos mecanismos de transmissão de informaçío
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entre os neurônios. 0 desenvolvimento embrionário e pós-natal

do sistema nervoso, no plano celular e no plano das grandes

populações, é objeto de Intensa atividade, por seu Interesse

Intrínseco e pelo que pode revelar da plasticidade dos neurô-

nios e sua capacidade de recuperação perante alterações do am-

biente, suaves como jjm ato de aprendizagem, ou drásticas como

uma lesão traumática. Assume grande Importância, nesse contex-

to, a possibilidade de realizar transplantes de tecido neural

fetal e alojâ-los em certas regiões deficientes de indivíduos

adultos. No plano da flsiologla, não ha região do sistema ner-

voso, atualmente, que nSo esteja sendo estudada através das

mais variadas técnicas. Além dos sistemas sensorlals, começa-

-se a abordar os sistemas mais complexos como a memória, a

linguagem, a percepção, o planejamento de ações motoras,

as emoções e as motivaçSes, sob os mais variados planos de

analise, da biologia molecular à etologia. -

NSo obstante esses enormes e acelerados avanços, não

me parece estar à vista uma revolução significativa na compre-

ensão do funcionamento do cérebro. Os reducionistas ortodoxos

apostam nos neurônios gnósticos, enquanto os holistas fingem

ignorã-los e desenvolvem suas explicações tratando o cérebro

como uma caixa preta. Na verdade, ambos - assim como as inúme-

ras correntes intermediárias - apenas têm contribuído para en-

gordar o que Thomas Kuhn chama de ciência normal^. x88o quer

dizer que estamos acumulando dados e interpretações dentro dos

paradigmas aceitos tradicionalmente, sem que verdadeiramente

saibamos como o cérebro funciona. Não é possível vislumbrar o

momento em que esse processo explodira em algo revolucionário.

0 certo, no entanto, ê que quando isso ocorrer estaremos face

a um salto eplstemolôgico de proporções lnsuspeitadas, porque

pela primeira vez entenderemos o orgSo que nos faz humanos. E

mais do que isso: ê curioso que tenhamos que utilizar os pró-

prios mecanismos cerebrais para entendê-los, como uma cobra

que morde o próprio rabo. Será isso possível?
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"CÂNDIDO PORTINARI: Um Homem, Um Tempo, Uma Nação"

João Cândido Portinari

Diretor do Projeto Portinari *

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

I. A PALESTRA/AUDIOVISUAL

Apresenta os primeiros frutos dos cinco anos de esforços

do PROJETO PORTINARI no sentido de localizar, documentar e catalo-

gar a obra completa do artista, assim como todo o material referen-

te à sua obra, vida e época.

Nesta apresentação são abordadas as perguntas:

1. Quem foi Cândido Portinari? O legado de sua obra, sua impor-

tância no processo histórico-cultural brasileiro. A geração

Portinari: Mario de Andrade, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos,

Jorge Amado, José Lins do Rego, Carlos Drummond de Andrade, Lú-

cio Costa, Oscar Niemeyer, Villa-Lobos, Alceu Amoroso Lima, etc.

0 significado desta geração na afirmação da identidade cultural

brasileira.

2. 0 que é o PROJETO PORTINARI? Objetivos, desafios enfrentados,

metodologia criada para sua execução, resultados já obtidos e o

que resta por fazer.

Pela primeira vez é possível ao público aquilo que nem

mesmo o próprio pintor teve a oportunidade de ver: a visão do

conjunto da sua obra. Tendo essencialmente concluído os trabalhos

de levantamento fotográfico, o PROJETO PORTINARI pôde então selecio

nar - entre as mais de 4.000 obras fotografadas in loco por sua

equipe - cerca de 200 obras que constituem uma restrospectiva dos

grandes temas abordados pelo artista.

Analogamente, foi também possível montar um perfil bio-

gráfico que,através de cartas, fotografias de época, recortes de

periódicos, depoimentos gravados de contemporâneos, documentos di-

versos, obras mais importantes, etc, mostra como, nascido numa

fazenda de café no interior do Estado de São Paulo, filho de imi-

grantes italianos empregados como colonos, Portinari parte de uma

infância de menino pobre que só consegue estudar até o 3» ano

* O PROJETO PORTINARI é financiado pela FINEP, com recursos do FNDCT
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mário, para uma fulgurante carreira, aclamado internacionalmente

como um dos grandes pintores de seu tempo. Nesta parte, vê-se tam-

bém que Portinari conviveu intensamente com os expoentes de sua ge

ração, constituindo-se em um dos intérpretes das idéias e da pers-

pectiva de Brasil que tinham seus contemporâneos, como pólo capta-

dor e irradiador das preocupações sociais, estéticas, culturais e

políticas de sua época, e representando assim um fecundo itinerário

de acesso a quatro importantes décadas da vida nacional.

0 PROJETO PORTINARI - RESUMO

1 Histórico

Em abril de 1979, graças a um Convênio firmado entre a

pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Financiado-

ra de Estudos e Projetos (PINEP), tinha início o PROJETO PORTINARI,

ação cultural embasada na obra, vida e época do artista brasileiro

Cândido Portinari. Em seus primeiros passos, o PROJETO PORTINARI

defrontava-se com a seguinte situação:

1. a quase totalidade das mais de 4,000 obras deixadas pelo pin-

tor tinham paradeiro desconhecido. Dispersas em todo o terri-

tório brasileiro e no exterior, não existia nenhum registro de

sua localização. (Dois anos antes do início do PROJETO PORTI-

NARI, Antonio Caliado formulava a pergunta: "Segregado em co-

leções particulares, em salas de bancos, Candinho se vai tor-

nando invisível... Vai continuar desmembrado o nosso maior pin

tor, como o Tiradentes que pintou?");

2. o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque tinha mais informações

sobre Portinari do que qualquer instituição brasileira;

3. não existia no país experiência formada neste tipo de traba-

lho. O levantamento e a catalogação rigorosos, detalhados e

exaustivos da obra completa de um pintor careciam portanto de

metodologia específica, assim como de recursos humanos especia

lizados.

Nestes cinco anos e meio de trabalho, o PROJETO PORTINA-

RI:
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1. Localizou, documentou (dados museográficos, históricos, biblio

gráficos e fotográficos, incluindo fotografia a cores e em pre

to e branco) e catalogou mais de quatro mil obras, percorrendo

16 estados brasileiros, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, de

Mato Grosso a Pernambuco, assim como 14 países da Europa, Orien

te Médio e das Américas do Sul, Central e do Norte. Foram lo-

calizadas obras consideradas desaparecidas, como o famoso "Bai

le na Roça", primeira tela do artista com temática nacional,

pintada quando Portinari tinha apenas 20 anos. Esta obra este

ve desaparecida por 56 anos, tendo o próprio pintor tentado

reencontrá-la sem sucesso; também foi achada a primeira pintura

a óleo de Portinari, até então desconhecida; assim como algumas

obras julgadas destruídas por incêndio, como o "Chorinho", que

pertencia à antiga Rádio Tupi do Rio de Janeiro, e que o PROJE

TO PORTINARI localizou em Portugal.

2. Catalogou mais de vinte mil documentos, entre cartas, recortes

de periódicos, catálogos de exposições, fotografias de época,

filmes e gravações, livros e textos, documentos pessoais do ar

tista, etc.

0 PROJETO PORTINARI tem hoje em seus arquivos mais de

oito mil cartas, trocadas entre o pintor e contemporâneos ilus-

tres, tais como os mencionados no início desta apresentação.

Em seu programa de História Oral, já registrou 51 depoimentos

(um dos quais com mais de sete horas de duração), totalizando

mais de 100 horas de gravação.

Criou metodologia própria, na prática da execução dos traba-

lhos, formando os recursos humanos capacitados à sua criação e

aplicação. Sua equipe conta hoje com uma historiadora da arte,

uma documentalista, uma historiadora e uma socióloga, além de

pequena infra-estrutura administrativa. Neste momento, encon-

tram-se em curso pesquisas visando a criação de metodologia es

pecífica nas áreas de preservação fotográfica e de banco de da

dos manipulando texto e imagens.

O PROJETO PORTINARI tem merecido ampla cobertura na im

prensa naciom1 e estrangeira, com mais de 60 artigos em periódi-

cos que vão desde a "Gazeta de Muriaé" até ao "New York Times" pas

138



sando pelos principais jornais das grandes capitais brasileiras.

Foi apresentado nas edições internacionais do "Correio da UNESCO",

em 28 idiomas, que incluem desde o método braille até o chinês,pas

sando pelo hindi, o árabe, o japonês, o grego, o búlgaro, etc.

Para realizar sua tarefa, o PROJETO PORTINARI contou com

o apoio de várias instituições, além da FINEP, sua mantenedora:

1. a Casa de Rui Barbosa cedeu-lhe instalações durante os primei-

ros 18 meses, até sua mudança para o Solar Grandjean de Montigny,

no campus da PUC/RJ;

2. a KODAK Brasileira, desde o início, cedeu todo o material foto

gráfico necessário (filme e reveladores, etc);

3. a IBM do Brasil, que, doou recursos financeiros para complemen-

tar o custeio e a aquisição de equipamentos e material permanen

te;

4. a Fundação Roberto Marinho e a Rede Globo de Televisão, que

apoiaram os trabalhos de localização das obras e do material do

cumental, promovendo ampla campanha televisiva em rede nacional

solicitando, ao longo de três anos e meio, a colaboração do pú-

blico nesta tarefa. Foi também produzido um "Globo Repórter"

sobre a vida e obra do pintor, com a assessoria direta da equipe

do PROJETO PORTINARI: este programa, que atir, jiu mais de dez mi-

lhões de brasileiros, teve um papel fundamental na descoberta do

"Baile na Roça". A Fundação Roberto Marinho também patrocinou,

em sua sede à Casa do Bispo, a exposição "Arte Sacra - Portina

ri", lançando na mesma ocasião o livro homônimo, com texto de

Alceu Amoroso Lima;

5. a FUNARTE patrocinou parte do Programa História Oral que o

PROJETO PORTINARI vem desenvolvendo com a finalidade de regis-

trar, ao vivo, testemunhos de contemporâneos do artista;

b. o Ministério das Relações Exteriores, que enviou circular a to-

das as Missões Diplomáticas no exterior, solicitando colabora-

ção na localização das obras e do material documental;

7. a VARIG, que enviou telex a todas as suas agências no exterior,

determinando que as mesmas apoiassem os trabalhos de localiza-

ção das obras e do material documental, além de ceder passagens

139



para a realização das viagens da equipe do PROJETO PORTINARI

que foi documentar "in loco" as obras localizadas.

II.2 Objetivos

O Brasil tem manifestado sua vontade de abordar o futuro

de maneira própria, livre de várias formas de alienação que, geradas

pelo mimetismo dos ideais, modos de vida e características de desen

volvimento de outras sociedades, tendem a desvitalizar o seu imenso

potencial de originalidade.

O resgate, fortalecimento e preservação da identidade cul

tural brasileira é indiscutivelmente uma condição necessária para

que o país possa tomar plena posse da construção de seu destino.

A história nos tem mostrado que as sociedades nas quais

floresceu um notável desenvolvimento, inclusive tecnológico-cientí

fico, foram justamente aquelas que, conscientes de seu próprio movi

mento histórico, possuiam rica e marcante identidade cultural.

É portanto imprescindível exercer, em paralelo com as ati

vidades da área de Ciência e Tecnologia propriamente ditas, uma

ação cultural mais abrangente, que promova o crescimento do homem e

amplie as suas possibilidades de explorar a própria liberdade.

A Arte, como expressão emergente do sentir coletivo, é

um poderoso instrumento de ação cultural, essencial à vitalidade de

qualquer sociedade. Ela sintetiza as atividades criadoras de um po

vo, suas formas de organização, seus costumes e tradições, suas

crenças e provações, seu trabalho e seu lazer, seus sonhos e suas

conquistas.

O PROJETO PORTINARI propõe uma contribuição efetiva a

esta ação. cultural, através de um trabalho cujo ponto de partida é

a obra e vida de Cândido Portinari, e sua interação com a evolução

histórico-social brasileira. Isto porque Portinari é o artista que:

retrata a terra e o povo brasileiros, legando ao país um impor-

tante acervo de pintura histórico-social;

convivendo intensamente com os expoentes de sua geração nas mais

diversas áreas - artes plásticas e arquitetura, literatura e mú-

sica, educação, jornalismo e política - representa um fecundo
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itinerário de acesso à história de uma época significativa da

cultura nacional;

tem importância nacional e internacional amplamente comprovada.

0 PROJETO PORTINARI se desdobra em quatro programas bá-

sicos:

A. Programa Levantamento e Catalogação

Visa constituir o ARQUIVO CÂNDIDO PORTINARI, através da

execução das seguintes tarefas:

- localizar, documentar e catalogar a totalidade da obra do artista;

- processar todo c material documental referente à sua obra, vida e

época;

- registrar cerca de 100 depoimentos de contemporâneos, artistas e

intelectuais, familiares e amigos, com a finalidade de configurar

o universo da vida e época do artista.

B. Programa Pesquisa

Visa o desenvolvimento de quatro linhas de pesquisa, fun

damentadas no ARQUIVO CÂNDIDO PORTINARI:

- pesquisa analítica de consolidação e aprofundamento dos parâme-

tros relativos a cada obra, estudada de per si (autenticidade,

procedência, cronologia, exposições em que figurou, bibliografia,

etc.);

- pesquisa visando a implantação do ARQUIVO CÂNDIDO PORTINARI como

Banco de Dados computerizado;

- pesquisa de implementação de metodologia visando a preservação do

acervo fotográfico do ARQUIVO CÂNDIDO PORTINARI.

- o Catálogo "Raisonné": "Cândido Portinari: Obra Completa".

C. Programa Difusão

Visa utilizar o ARQUIVO CÂNDIDO PORTINARI na produção de

instrumentos de difusão da obra do artista, como por exemplo:

- Exposições Itinerantes;

- publicações, filmes, audiovisuais, monografias, palestras, etc.
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- pesquisas de síntese interpretativa, focalizando como vim todo a

obra do artista, sua vida e sua época;

- pesquisas e complementação da metodologia criada, incluindo sua

divulgação.

D- Programa Fundação

Visa a criação do Centro Cultural Cândido Portinari.

A palestra "PROJETO PORTINARI: Um Homem, Um Tempo,

Uma Nação" tem sido apresentada (ver ANEXO ) em diversas

instituições, tais como:

1. Rio Datacentro (PUC/RJ) - 22.11.82 9 02.05.84

2. Departamento de Matemática (PUC/RJ)

3. Departamento de Física (PUC/RJ) - 09.12.82 e 17.03.83

4. Centro de Estudos de Sociologia e Antropologia Clínica,
Rio de Janeiro - 23.01.83 e 08.04.83

5. Colégio São Vicente, Rio de Janeiro - 23.03.83 e 14.04.83

6. Colégio Espaço e Educação, Rio de Janeiro - 24.03.83

7. Departamento de Comunicação (PUC/RJ) - 20.04.83

8. Centro Científico da IBM, Brasília - 25.04.83

9. Escola Superior de Desenho Industrial - ESDI, Rio de
Janeiro - 09.05.83

10. Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, Rio de
Janeiro - 10.05.83

11. Faculdade de Filosofia, Muriaé, Minas Gerais - 21.05.83

12. Laboratório de Computação Científica - LCC, Rio de Janeiro
- 25.05.83

13. Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF, Rio de
Janeiro - 25.05.83

14. Instituto Naiconal de Pesquisas Espaciais - INPE/CNPq,
São José dos Campos, São Paulo - 27.05.83

15. Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, Rio de Janeiro

- 08.06.83

16. Departamento de História (PUC/RJ) - 29.06.83

17. 2° Simpósio Panamericano de Física (PUC/RJ) - 02.08.83

18. Instituto de Física da ÜFRJ - 16.08.83

19. Departamento de Informática (PUC/RJ) - 29.08.83

20. Letra Freudiana, Rio de Janeiro - 14.09.83

21. SERPRO, Ceará, Fortaleza - 30.09.83

22. UFRJ/Curso de Comunicação - 11.10.83

23. Faculdade de Engenharia/ADUNESP, Guaratinguetá, São Paulo
- 17.10.83

24. AGROCBRES/Casa da Cultura, Viçosa, Minas Gerais - 04.11.83
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25. Departamento de Artes (PUC/RJ) - 24.11.83

26. 3« Colóquio Franco-Brasileiro de Física (PUC/RJ) - 08.12.83

27. Oficina Literária Afrânio Coutinho, Rio de Janeiro -
13.12.83

28. 36* Reunião Anual da SBPC - Anfiteatro das Convenções
- USP - 07.07.84

29. IV Congresso da SBC (Sociedade Brasileira de Computação)
- Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais - 24.07.84

30. VII Reunião de Trabalho sobre Física Nuclear no Brasil
Sociedade Brasileira de Física, Itatiaia, Rio de Janeiro
- 02.09.84
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ANALISE DE ELEMENTOS-TRAÇOS DE ALGUNS RADIONUCLtDEOS

DE MEIA-VIDA CURTA NO MATERIAL PARTICULADO SUSPENSO

NA REPRESA DO FUNIL-REZENDE - RJ.

Mareia Maria Campos - Instituto de Radioproteção e Dosimetria-IRD/CNEN/RJ

J. L. S. Carvalho - Instituto de Radioproteção e Dosimetria-IRD/CNEN/RJ

Marina B. A. Vasconcellos - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares-

IPEN/CNEN/SP.

Amostras de água foram coletadas em quatro postos distintos ao longo da Represa do

Funil de maneira que pudéssemos ter uma melhor representação da represa; e filtradas

logo apôs a coleta em filtros de papel milipore de o,45 mu de diâmetro. Os filtros

foram irradiados com o material particular ' ' suspenso que ficou retido após a
12 9

filtraçao. As irradiações foram em torno de 1:30 min num fluxo térmico de 10 n/cm /s,
e o tempo de contagem foi em torno de 3 min. Foi possível determinar a concentração

(2) - - -
de 3 elementos através da analise por ativação neutronica instrumental. Os elemen
tos determinados nos 4 postos foram: Mn, V, Al.

A concentração desses elementos como podemos ver tabela anexa varia consideravelmente

de posto para posto. 0 que podemos notar através dos números obtidos e que as concen -

trações desses 3 elementos vão descrescendo do posto 1 para o posto 4, o que era de

se esperar, pois a coleta foi do começo da represa para o final onde novamente a água

vai desaguar no Rio Paraíba. 0 que notamos i que ao longo da represa vai havendo uma

grande decantação do material poluente, e suas concentrações vão diminuindo aberupta -
52

mente. 0 valor final do V no posto 4 representa apenas 4,3 Z do valor inicial e o

valor final do Mn representa apenas 2,1Z do valor inicial, e o valor final do Al r£

presents apenas 3,6Z do valor inicial. Esses dados nos fazem pensar na represa como

se fosse um filtro de decantação onde o solo(sedimento) absorve grande parte da con -

centração inicial dos elementos.

ARTIGOS CITADOS:

1 - S. HABIH, M. J. MINSKI

Journal of Radíoanalytical Chemistry, Vol 63, No. 2 (1981) 379 - 395

2 - G. BAUDIN

Journal of Radioanalytical Chemistry, Vol 37 (1977) - 119 - 139

Posto 1 Posto 2 Posto 3 Posto 4

V(ppm)

Al (Z>

Mn (Z)

776

80.3

0,458

363

39.4

0,156

110

10.1

0,042

33.4

2.92

0,00962
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«POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE UMA COMPONENTE Ml NA FOTOFISSÃO DO 2 3 ü

Z.Carvalheiro, S.Simionatto, S.B.Herdade, J.D.T.Arruda Neto (Instituto

de Física da Universidade de são Paulo)

Neste trabalho descreve-se pela primeira vez a observação de uma possí-

vel concentração de "strength" Ml em um núcleo actinídeo par-Impar.

Esse resultado foi obtido através da analise das componentes multipola-

res da fotofissão do 2 3 5 U , utilizando-se secções de choque de eletro e

fotofissão.

As secções de choque de eletrofissio foram obtidas por meio da irradia-

ção de um alvo de 2 3 5U com o feixe de elétrons do Acelerador Linear do

IFUSP, na faixa de energia entre 5.83 e 17.92 MeV.

0 alvo foi obtido por empréstimo do "Lawrence Livermore National Labora^

tory"(LLNL), tendo sido preparado por evaporação a vácuo de urânio meta

lico (99,7% 2 3 5U) sobre um substrato de titânio de 5 ym. A espessura de

211.0 (±2%) yg/cm2 foi determinada por processos convencionais de espec

trometria alfa.

Utilizou-se lâminas de mica como detectores de fraqmentos de fissão, se

gundo processo já descrito em outros trabalhos .

A análise de dados, que emprega a técnica dos fÓtons virtuais , foi

efetuada a partir da secção de choque absoluta de eletrofissão determi-

nada da maneira descrita acima, juntamente com a secção de choque abso-

luta de fotofissão medida com fótons reais monocromáticos, obtidos por

aniquilação em vôo de positrons no LLNL '. p

Determinou-se a "secçao de choque de não dipolo" <ír>f(«)de fotofissão do
2 3 5 U , onde estão contidas todas as multipolaridades permitidas pela ci-

nemática da reação, exceto El, conforme formalismo descrito na referen-

cia 1 (fig. D •

Esse método não permite a distinção das componentes multipolares presen

tes na secção de choque de não dipolo, sendo que no caso dos núcleos

par-par, a análise conjunta da distribuição angular dos fragmentos de

fissão prove a separação da componente Ml ( 4 ). Isso não é possível para

os núcleos par-ímpar, por apresentarem distribuições angulares de frag-

mentos de fissão quase totalmente isotrópicas.

No entanto, o "strength" concentrado entre 5.0 e 7.5 MeV (fig.2) não po

de ser atribuído a excitações É2, cujo pico aparece em 10.4 MeV, com u-

ma área que exaure cerca de 80% de uma Regra da Soma Ponderada em Ener-

gia de E2.

Atribuindo-se um caráter Ml ao "strength" contido na região entre 5.0 e

7.5 MeV, encontra-se uma intensidade correspondente a 11.0 (_3)3) VN •

onde yN é o magneton nuclear.
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Tal resultado representaria um limite inferior, porque a analise redu-

ziu-se a uma faixa restrita de energia (possivelmente o "strength" de

Ml acha-se fragmentado nas energias mais altas ) , e também porque

só o Ml que decai por fissão teria sido detectado.

Essa intensidade de Ml para o U estaria de acordo com a sistemática
(5) e tambémobservada para os isótopos pares do urânio já estudados

com recente resultado obtido para o ü .

A concordância entre isõtopos pares e Impares pode ser explicada se su

pusermos que a maior parte da contribuição ao "strength" total de Ml

provém de transições coletivas dentro do caroço.

238 U" (Dissertação de(1) J.D.T.Arruda Neto, "Foto e Eletrofissão do

Mestrado, IF-USP, 1974)

(2) J.D.T.Arruda Neto et ai., Physical Review Ç18, 863 (1978)

(3) J.T. Caldwell et ai., Physical Review Ç2_l,1215 (1980)

(4) J.D.T.Arruda Neto et ai., Nuclear Physics A389 (1982) 378-402

(5) E.Wolynec, "Excitações Ml nos núcleos", Preprint IFUSP/P-410,1983

(6) S.Simionatto, "Componentes de El e E2 na fotofissão do U" (Dis-

sertação de Mestrado, IF-USP, 1984).
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209
ESTUDO PR SEÇÃO DE CHOQUE DE ELETROFISSÃO DO Bi

Fátima Regina O. Dias, Silvio B. Herdade e J.D.T. Arruda Neto

Instituto de Física da Universidade de São Paulo

A seção de choque de eletrofissão é dada por:

fEo.T r , A L 1T .
e,f e xhj a r e »

o

onde E é a energia dos elétrons, u é a energia dos fótons (reais ou

virtuais), XL a multipolaridade da transição, <»_(«>) a seção de choque

de fotoabsorção nuclear, -=- (u) a probabilidade de fissão, e N(Ee,u,Z)

espectros de fõtons virtuais calculados em DWBA.

A figura 1 apresenta os dados experimentais para o ^(E ) de

Bi* ', e três curvas contínuas calculadas utilizando-se a expres-

são (1) . Para todas as curvas foi utilizada a probabilidade de fissãc

dada por Turck et al. . Na curva (1), fizemos a (u) = a (u) repre-

sentada por uma Lorentziana cujos parâmetros são dados na referência 5
El E2 E2

Na curva (2), fizemos aa(ü)) = aa (w) + aa (w) , onde para o (u) foi u-
o a a d

tilizada uma Breit-Wigner exaurido uma regra da soma E2(T=1). Na curva

(3) tomamos o (w) = oE1(u) + o®DK(u) , onde O^DM(ÜJ) calculada com basea a a a ,g.

no modelo modificado do quase-deuteron de Levinger (QDM) através da

expressão:

QDM, . Q.NZ. -60/u , . ,,,
a" (u) = SÍ-̂ -je aD(u) (2)

f

onde aD(u) é a seção de choque de fotodesintegração do deuteron. A cur

va (3) é a que melhor concorda com os dados experimentais.

Novos dados experimentais estão sendo obtidos na faixa 35-60 MeV,

no Acelerador Linear do IFUSP, e acima de 60 MeV no acelerador da Uni-

versidade de Tohoku, Sendai, Japão.

REFERÊNCIAS

1) D. Turck, W. Ziga and H.G. Clerc, Phys.Lett. 49B(1974) 335.

2) H. Strflher et al., Nucl.Phys. A419(1984)295.

3) L.G. Moretto et al., Phys.Rev. 179(1969) 1176.

4) T.E. Drake, H.L. Pai and I.C. Nascimento, Nucl.Phys. A259(1976317.

5) B.L. Berman, "atlas of Photoneutron Cross Sections Obtained with Mo

noenergetic Photons", UCRL-78482(1976).

6) J.S. Levinger, Phys.Lett. 82B(1979)181.
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ASPECTOS DA ESTRUTURA DO 103
Ru

José Luciano M.Duarte, Lighia B.Horodynsk .-Matsushigue, Silvia

Sirota, Thereza Borello-Lewin e Olácio Dietzsch - IFUSP

Dentro de um programa de estudos dos isotopos de Ru,
104 103

foi recentemente observada a reação Ru(d,t) Ru. Deuterons

de 16 MeV foram acelerados pelo Pelletron de São Paulo contra
104

um alvo enriquecido em Ru e os trítons emergentes foram, em

11 ângulos de espalhamento entre 8o e 46°, detetados em emul

são nuclear, no plano focai de um espectrõgrafo magnético.

A resolução em energia obtida está entre 6 e 9 keV,

tendo sido identificados, até o momento, cerca de 50 estados a

baixo de 2,6 MeV de excitação. Destes, cerca de 30, com ener-

gias de excitação maiores do que 900 keV, foram pela primeira

vez identificados por intermédio de reações de captura no Ru.

As figuras 1 a 5 mostram exemplos das distribuições

angulares experimentais, associadas aos diversos l, juntamente

com o ajuste pelas previsões da ABOD (aprox.de B o m com ondas

distorcidas). A figura 6 apresenta as distribuições das inten-

sidades espectroscópicas associadas aos diversos estados agru-
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pados segundo n=0,2,3, ou 4 transferidos, abaixo de 1,25 Mev de

excitaçao, notando-se que o maior fracionamento corresponde ãs

contribuições de n=2. A excitaçao por intermédio de í=3, nlo

pertencente a orbitais de Valencia, com intensidade espectros-

cópica apreciável, de um nível em 298 keV, revela comportamen-

to semelhante ao 101Ru, onde foi detetado em 596 keV(1). Foram

observados a energias de excitaçao mais elevadas estados atin-

gidos por 1=1, com as maiores intensidades espectroscopicas con

centradas ao redor de ^ 2,3 MeV. Novamente ê ressaltado compor

tamento semelhante ao do 101Ru, onde o estado mais intenso cor

respondente a 1=1 foi detetado em 2,00 MeV de excitaçlo. A obser-

vação de estados com componentes de buraco associadas a cama -

das aparentemente fechadas a baixa energia de excitaçao U=l e

4=3) indicam a complexidade da estrutura dos núcleos de Ru.

I. SampaÁ.o,f.C; Vuasute., J.L.M.; Hoiodyniiú-MtUiu&higue., L.B.; BoneMo-Le.-

win, T. e Viatuch, 0., VioclnteAnXoni. on HudLzoA Stnuctune., Amiíei

dan, !9«Z. vo£.1 p. 54.
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IGNIZAÇfo DA CMOS* K NO FEGDC ADUBftHOO

N.V. de Castro Faria, F.L. Freire Jr . , E.C. Montenegro, A.G. de
Pinho, G.H. Sigaud e E.F. da Silveira

Depto. de Física, PUC/RJ

Medidas de razões de seções de choque de ionização de camadas
internas obtidas com diferentes projéteis de igual velocidade permitan UD
teste bastante detalhado das correções que são normalmente inoorporadas
aos cálculos feitos com a aproximação de Bom com ondas planas.

Estas correções se tornam particularmente importantes no regi-
me adiabatioo quando podem alterar significativamente os valores previstos
pela íVBA. Tradicionalmente três são as correções consideradas: o aumento
da energia de ligação dos elétrons K devido ã proximidade do projétil no
nenen to da ionização, os efeitos relativistioos na função de onda eletrõni
ca quando o número atômico do alvo é elevado e os efeitos de deflexão e a-
celeração do projétil no campo eletrostático do núcleo alvo. No regime ex-
tremo adiabatioo, devenos acrescentar a estas correções a inelasticLdade

( do processo (quando a energia do projétil toma-se inferior a cerca de quin
ze vezes a energia de ligarão do elétron K), a oontribuição da componente
de dipolo elétrico na transição do elétron K para o continuo e um efeito
correlato que é o recuo do núcleo alvo na colisão.

Para investigar diferentes aspectos do processo de ionização an
baixas velocidades bombardeou-se w, AueU com protons, deuterons e partí-
culas alfa medindo-se, sempre que possível, as seções de choque na mesma
velocidade incidente. Foram utilizados alvos espe; aos, energias incidentes
de 0,6 a 4,0 MeV e , conforme o caso, correntes de 20 a 600 nA. Goro,nestes
casos, a seção de choque é proporcional a derivada da curva de rendimento
de produção de raios X, dY /dE, os pontos experimentais foram ajustados par
uma curva analítica com quatro parâmetros.

Os resultados experimentais mais interessantes referem-se às
razões o^/a_ (ver figuras 1 e 2) que são um teste bastante severo para o
fator coulombiano decorrente da repulsão entre os núcleos incidente e alvo.
Verifica-se, inequivocamente, que o fator coulombiano proposto por Montene
gro e de Pinho (1) é mais adequado que o de Basbas et ai . (2). Além disso,
é também evidente a necessidade de se incorporar os efeitos de inelast ic i-
dade do processo (3,4). Uma melhoria adicional no acordo experiência-tec-
ria pode ser alcançada considerando os efeitos combinados de dipolo-recuo
(5) embora, neste caso, não sejam possíveis ainda cálculos detalhados. As
figuras apresentadas mostram as seções aja medidas e os seguintes resul

1 tados teóricos: i) PWBA com correções relativística (6), de energia de
1 ligação (2) e coulombiana segundo Montenegro e de Pinho (curva cheia) ,
• i i ) PWBA com correções relaüvística, de energia de ligação, coulombiana
\ e efeitos inelástioos segundo Basbas et ai. (curva traço-ponto), i i i ) i -
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den, segundo ttntenegro e de Pinho (curve tzaoejada). Nestas razoes
correções da energia de ligação e relativística praticamente se can

sendo pois extremanente sensíveis à fbma do fator couLombiano e aos efei
tos inelásticos. O efeito de dipolo tende a fazer baixar a curva traceja-
da.

As seções de choque absolutas cobrem um intervalo de 4 déca-
das. Parte dos resultados já se encontra publicada (7).

tooo

Figur» 1

1 - Montenegro E.C. e de Pinho A.G., J. Phys. B 15 1521 (1982).
2 - Basbas G. et ai., Phys. Bev. A 2 983 (1973).
3 - Benka O e Kropf A, At. Data Nucl. Data Tables 22, 218 (1978).
4 - Montenegro E.C., de Pinho A.G. e Barroe leite C.V., J. Riys. B 14

1591 (1981).
5 - Graue A. et ai., Scientific Report 144, University of Bergen (1984).
6 - Brandt W e Lapicki G, Phys. Bev. A 20 465 (1979).

7 - de Castro Faria et ai., J. Phys. B 17 27 (1984).

Qd Qí QA *

ESTADOS EXCITADOS DO Zr NA REACAO y*Zr(d,d'K*Zr a 15.5 MeV

E.Frota-Pessôa e S.Joffily
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

Resultados prévios do estudo dos estados excitados do 94Zr

até aproximadamente 2.8 MeV são apresentados nesta comunicação. Ni

veis de maior excitação estão sendo analizados.

A energia dos deuterons incidentes é de IS.SMeV e foram a

celerados no Pelletron da USP. Os deuterons emergentes são analiza

dos por um espectrógrafo magnético e detectados em emulsão nuclear.

A resolução em energia é de 11 KeV. As energias são calculadas usan
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do o prograna "SPECTRE"^ •* adaptado ao espectrografo da USP. Toma

nos coso energia de referência a do primeiro nível excitado conheci

do: 978.24+ 0.23 KeV. Para os cinco ângulos de que dispomos (25°,

30°, 34°, 52° e 60°) o afastamento médio da energia média varia en

.(2) para a observatre 0.2 KeV e 3.2 KeV. Foi usado o método de soma

ção de níveis fracamente excitados.

Para a determinação do momentum angular total (J), da pari

dade (n) e do fator de deformação (8.) do núcleo excitado usamos o

programa DWUCK com o fator de forma do modelo coletivo.

Na tabela I damos, além dos valores acima mencionados, as

as ener

gias adotadas'"''', a secção de choque para o ângulo que corresponde

na distribuição angular o primeiro máximo depois de 20° ou, no caso

em que mais de dois valores de t são compatíveis com os pontos expe

rimentais, a secção de choque máxima encontrada.

Dos catorze níveis encontrados sete não aparecem em reação
94 94 *

Zr(d,d') Zr anteriores. Destes sete dois aparecem em outras re
ações e cinco são níveis novos de baixa secção de choque.

1ARI.I.A I

94 94 * Í41
energias ja obtidas em Zr(d,d') Zr anteriormente

(5)

PICO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PRESENTE

Ri
OteVi

0.91824

1.299

1.467

1.670

2.054

2.149

2.527

2.363

2.401

2. SOS

2.602

(2.696)

(2.71»)

(2.76Í)

j "

2*

3"ou
4»

2*

J"

5"

2*

S'

rRABALHO

(Uo /41 )^

(ifc/sr)

3.167

0.117

0.280 ou

0.328

1.196

2.989

0.055

0.153

0.253

0.015

0.015

0.0(1

0.013

0.001

0.OO7

B i x 10U

1.378

0.329 ou
0.475

0.591

).<•:

0.207

0.149

0.212

(4)
WLU « ai

Ia
(MeV)

0.92

1.31

1.47

1.61

2.06

2.35

2.60

*

-

-

*

*

NÍVEIS ADOTADOS

r.x
(kfV)

W18.24 • 0.23

1299.99 • 0.29

1468.M ; 0.33

1668.74 • 0.31

2057.3ft • 0.42

2151.O2 • 0.42

2336

216S.S

2.605 • 10

f

2'

0'

i'

2*

3'

2*

2*

5'

0 «iptctro toa*,onde são assinalados os níveis encontra

dos,aparte» na fi|ura 1.
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ESPECTRO SOMA

* Z r «W.MZr'

ANCUIOS ?5\ J0\ « , 60\

MO 10.0 8.0 6X>

I (cm)
2.0

As chapas estudadas foram cedidas por O.Dietzch a quem a

gradecemos.

(1) V.B.Moorhead e R.A.Mayer: Universidade de Pittsburgh - Compu

ter code SPECTRE (não publicado).

(2) E.Frota-Pessôa - II Nuovo Cimento 77 A, 369 (1983)

(3) P.D.Kunz: Universidade do Colorado - Distorted - wave Born

approximation computer code DWUCK and instructions (não pu

blicado).

(4) R.K.Jolly, E.K. Lin e B.L.Cohen, Phys.Rev. 128. 2292 (1962).

(5) D.C.Kocher - Nuclear Data Sheets 10, 241 (1973).
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UM ESTUDO DE INTERAÇÃO ENTRE OS NPCLEOS DE MASSAS PRÓXIMAS

Kiyomi Koide, Lilian B. C. W. de Faro, Olavo T. Ito e Olãcio

Dietzsch.

(Instituto de Física da Universidade de São Paulo)

e

Hélio Takai e Antônio Bairrio Nuevo Jr.

(Instituto de Física da Universidade Fed. do Rio de Janeiro)

Prosseguindo as experiências anteriormente descritas

' , obtivemos as distribuições angulares completas e detalhadar, (

20°<8<176°) do espalhamento elástico para os sistemas '"B+'^N e
10B+ISO para energias de bombardeio de E. , (]UN)=38.1,42,50 Mev e

LaD
ET u(

16O)=36.6,42 e 48.5 Mev.Lab
As distribuições angulares elásticas obtidas (Fig. 1

e 2) apresentam estruturas e crescimentos de secções de choque a

ângulos traseiros para ambos os sistemas. O modelo óptico usual só

consegue reproduzir as seções de choque a ângulos dianteiros.

O período angular de oscilação na secção de choque a

ângulos traseiros diminui com o aumento de energia e não há uma di

ferença marcante nas distribuições angulares entre os sistemas
JÍB+1<(N e l0B+lsO.

E possível que a transferência elástica de em uma e

tapa explique a distribuição angular para o si tema J0B+J*N, mas pa

ra o outro sistema influência de processos de várias etapas pode -

rão influenciarão resultado. Os canais de transferência e os ca-

nais inelásticos com secção de choque comparável ao elástico a ân-

gulos traseiros como J °B(1$O,a 2C) ̂ N e J "BÍ1 "N, * 2C)12C observados

na experiência podem interferir com os resultados.

No presente momento os dados estão sendo reduzidos a

sua forma final e encontra-se em início a análise dos mesmos com a

implantação dos programs de análise.

Referencias

1- Reunião anual da SBPC

2- Reunião de Trabalhos em Física Nuclear - Itatiaia (1963)

3- K.Koide, A. Bairrio Nuevo Jr., H. Takai, B. Marechal e O.

Dietzsch.

4- L. B. C. W. de Faro - SBPC (1984)

5- W. von Oertzen e H. G. Bohlen Phys. Rep 19 (1975) 1

6- H. D. Hclb tese (1969) - Erlangen

Trabalho parcialmente financiado pela FAPESP, FINEP e CNPq.
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ESPALHAMENTO ELÁSTICO E REAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA ALFA EM ANGU

LOS TRASEIROS

R.Lichtenthaier F<?**, A.Lépine-S2ily, O.Portezan F9*, A.C.C.

Villari*, M.A.G.Fernandes e V.H.Rotberg

0 espalhamento elástico entre núcleos de massas in

termediãrias (12<A<40) em energias acima da barreira Coulom -

biana (E=1,5EB) apresenta oscilações na distribuição angular

em ângulos intermediários com subida da secção de choque em

ângulos traseiros. Também as reações de transferência alfa

para estes sistemas têm distribuição angular osctlatôria com

subida da secção de choque em ângulos traseiros.

Neste trabalho pretendemos interpretar este compor

tamento no espalhamento elástico e na transferência a como

proveniente do efeito de processos de 2a. e 3a. ordem tipo

transferência ida e volta de partículas alfa e transferência

consecutiva de 2 ou mais partículas alfa entre alvo e projé -

til.

Para o sistema ] 60 + 2 '•Mg foi medido o espalhamen-

to elástico e a reação 2ltMg(i«O, 12C)2eSi em ELAB = 46.3 MeV1*.

Estamos medindo a reação 2"Mg(J6o, 20Ne)20Ne na mesma energia.

Este canal é importante pois permite o aparecimento de 2 tipos

de processos conforme mostrado abaixo.

A reação 2l|MgCJ'O, 2»Ne}íaNe foi medida na faixa

angular 40° <_ 6™^ <_ 100° e apresenta distribuição angular si-

métrica em torno de 9,™ » 90°.

REFERENCIA:

1. M. Paul, S.J. Sanders et ai. - Phys.Rev. C21 (1980) 1802.

* FA1TSP

** CNPq
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FOTOFISSÃO DO 2 3 7Np

Maria Cândida P. Martins. J.D.T. Arruda Neto, Silvio Luís Paschoal e

Silvio B. Herdade (Instituto de Física, USP)

A seção de choque de fissão induzida por "bremsstrahlung"

é dada pela expressão:

rEe
o. ,(E ) = o f U ) N

B(E ,u)d<o (1)
B , r e I T i 1 e

onde E é a energia dos elétrons incidentes no radiador, u é a ener-

gia dos fótons, c -(Ü>) é a seção de choque de fotofissão e tr (Ee,w)

é o espectro de "bremsstrahlung".

Na Figura 1, os círculos com barras de erro correspondem a

"o *r(Eô) do
 2 3 7Np medida no Acelerador Linear do IFUSP, utilizando-se

um alvo de (705^6) w / c m , radiadores de cobre, e lâminas de mica oono

àetectores de fragmentos de fissão' '. A curva continua corresponde

a o .(u) medida com fótons monocromáticos em Livermore , integra-

da no espectro de "bremsstrahlung". Os dados de Livermore foram ex-

trapolados de 20 até 60 MeV por meio de uma Lorentziana que represen

ta a ressonância gigante de dipolo elétrico (RGD), cujos parâmetros

são dados na referência 2. Observa-se uma discrepância entre os nos-

sos dados e a curva contínua acima de - 20 MeV, sugerindo uma contri.

buição adicional do processo do quase-deuteron.

Os dados da Figura 1 são repetidos na parte superior da Fi_

gura 2, no intervalo 20-60 MeV. Na parte inferior da Figura 2, os qua

arados com barras de erro correspondem â diferença "j^f^Ee'~°B f*Ee'

obtida a partir dos dados da parte superior. As curvas contínuas fo-

ram calculadas com base no modelo modificado do quase-deuteron de Le
(3) ~

vinger , através da expressão:
Ee

e-60/u

onde <V.> é uma probabilidade de fissão média no intervalo 20-60 MeV

e 0D(<<>) é a seção de choque de fotodesintegração do deuteron. As duas

curvas correspondem a <Pf>»l e 0,5.

Apesar das grandes incertezas experimentais verificamos que,

pelo menos na região 48-60 MeV onde a diferença o?x€-o5G2 é maior, o

modelo modificado do quase-deuteron (MQD) descreve razoavelmente bem

os resultados obtidos.
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TESTE EXPERIMENTAL DO ESPECTRO DE BRKMSSTRAHLÜNG

H.N. Martins e E. Wolynec (IFUSP) e E. Hayward,

X. Marayama, F. Schiraa e G. Lamaze (NBS)

A seção de choque da reação Cu(e,n) foi medida no Labo-

ratório do Acelerador Linear do IFUSP (LAL) e também no National

Bureau of Standards (NBS). As medidas do LAL, realizadas entre 13

e 30 MeV, a intervalos de 1 MeV, foram relativas e posteriormente

normalizados em relação às medidas absolutas feitas no NBS, que

abrangem a região de energia entre 20 e 60 MeV. Nesse laboratório

medimos, também, a taxa de produção de fotodesintegração produzi-

da por bremsstrahlung, usando quatro diferentes radiadores (cobre,

molibdênio, tântalo e tõrio), colocados imediatamente antes do

alvo para produzir os fótons.

Os resultados obtidos são mostrados nas figuras 1: medi-

das de eletrodesintegraçao; 2: medidas de eletro + fotodesintegra

ção com radiadores de cobre (a), molibidênio (b) , tântalo (c) e

tório (d).

A secção de choque de eletrodesintegraçao e as de eletro +

fotodesintegração obtidas com os 4 radiadores foram ajustadas si-

multaneamente. Para a secção de choque de eletrodesintegraçao fo-

ram utilizados os espectros de fótons virtuais calculadas em DWBA

e para as secções de choque de eletro + fotodesintegração foram

usados os espectros de Schiff, Davies-Bethe-Maximon (DBM) e Selt-

zer. Os ajustes obtidos utilizando Schiff são inadequados em toda

a escala de energia desta experiência e os obtidos utilizando DBM

são inadequados para energias de elétrons abaixo de 30 MeV. As

curvas mostradas na Fig. 2 referem-se ao melhor ajuste que é obti^

do utilizando-se Seltzer. A Tabela I dá um resumo dos ajustes ob-

tidos .

TABELA I

Espectro de
Bremsstrahlung

SELTZER

DBM

SCHIFF

Secção de choque
(y,n) integrada

(MeV.mb)

529 ± 24

518 ± 24

502 ± 23

reduzido
(60 graus de liberdade)

1.13

1.49

1.76
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CORRELAÇÃO ANGULAR T-T PAKA THAHSICOES EM 81Br a 83Br

Jtenato Matheus* e R.N.Saxena

IPEN/CNEN - São Paulo

Medidas de correlação angular Y-T foras feitas para transições

gaaa ea núcleos de 81Br e 85flr a partir do decalaento beta do 81Se

18,6 «in)8 e 85Se (Tj^* 22,6 ain)2'*'5 utilizando-se ua espeç

trôaetro COB detectores de Ge(Li) e Ge taiperpuro ou cosi Ge(Li)-NaI(Tl

As fontes radioativas fora» produzidas irradiando-se coa neutrons no
81

reator IEA-R1, seleaio aetálico (natural) para obtenção de Se e se

lenio aetálico (enriquecido a 90$ ea Se) para obtenção de -*Se. As

aedidas foraa realizadas para as cascatas gaaa 552-276 keV e 290-276

keV no 81Br e as cascatas gaaa 225-(51O)-356 keV, 510-356 keV, 572-

(51O)-356 keV, 718-(225)-(51O)-356 keV, 106%-356 keV, 718-225 keV,

718-(225)-51O keV, 836-718 keV, 718-(225)-866 keV, 683-718 keV e 1895

-799 keV no 85Br. Os dados foraa analisados en termos de spins dos ni

veis excitados e as aisturas nultipolares para as transições gaaa en-

volvidas ea aabos os núcleos. A tabela 1 apresenta os resultados para

o núcleo do 81Br e as tabelas 2 e 3 aostraa os resultados para o nú-

cleo do 8-5Br, sendo que na tabela 2 estão aqueles resultados obtidos

coa os detectoreB Ge(Li)-Ge hiperpuro (aedidas coa 2 ângulos) e na

tabela 3 estão os resultados das aedidas coa os detectores Ge(Li) -

Nal(M) (aedidas coa k ângulos).

Os resultados experimentais estão sendo analisados ea ternas do

aodelo de partícula siaples e taabéa ea teraos do aodelo de acoplaaen

to de ua vibrador coa una quase-partícula.>5' •'

CASCATA
(*.V)

290-276

W..-276

5)2-276

JAJitLA
(k.V)

276

276

276

-O,012jO,Olu

o,oi;-o,oio

u|o6*ío',02Í

0,019-0,01)

-0,019-0,01^

-O.OWÍ0.05»

yr-vr-vr

yr-w-yr

»76

290

276

390

) ) *

276

é> (E2/N1)

-5,79IO,)OouU,22lo,01

*S,261*o)o2)
-o,o*»£o,05*
s-o,26iio,oa:

Í8,ao)io,o)»
-9,77Í»,)O
o,aa)«o,o)»

TABELA 1, Uesultados das aedldas no núcleo do 81Br
coa detectores de Ge(Li)-Nal(l'l);(a)-Bedidas COB
2 ângulos coa os detectores Ge(Li)-Ge hiperpuro.

FAPESP
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CASCATA
(keV)

JANELA
(keV) ±22 SEU.. SPIN

THAN.
HIST.
(keV)

6 (E2/M1)

510-356
225(510)356
718(225)510

718-225
718(225)-

(510)356

572(510)356

836-718
883-718

106%-356

356
356
718
718

356

356

718
718
356

0,00**0,01*
-0,031-0,012
0,03**0,03*

-0,017-0,021

-0,0*7*0,026

-0,022-0,0*6

0,109*0,054
0,060-0,068
0,158*0,06C

-^Uiur-^r-yr na
572
572
572

27,27 *O,26
-0,0013*0,041
-7,8 *2,6
-51 ±31

-0,026 ±0,07*
ou 7 **
-0,11**0,018
ou 10.2.*I,8
0,64$ ±0,08*

7.9 * 1,5
ou 0,029*0,02*

TABELA 2. Resultados das Medidas no aúcleo do 'Br
cosi detectores de Ge(Li)-Ge hiperpuro£(a)-resulta-
dos apresentados apenas para comparação coa a* ae-
didas coa detectores Ge(Li)-Nal(Tl).

CASCATA
(keV)

106*-356

718(225)
-866

836-718

883-718

1895-799

JANELA
(keV)

356

718

718

718

1895

A22

0,111*0,0*8

0,2*6*0,043

0,133*0,030

0,121*0,038

0,169*0,029

A**

0,0*0*0,080

-0,0*7*0,071

0,003*0,050

-0,0*1*0,063

-0,09**0,0*9

SEQ.SPIN

^•-5«r-3ír

—5á£"

i/t-T/í-S/t

TUAS.
HIST.
(k«V)
106*
356

106*
356

718
866
718
836
718
836
718
883

1895

799

-0,0*5*0,095
0,368*0,035
2,29 ±0,23
O,*9**O,O7C

-8 ,1 *2,6
0,31 *0,18

-8 ,1 *2,6
2 if

-8,1±2,6
-1,09 ±0,30
-8,1 *2,6
2 t\

-8.6 I?;?
2B.259*0,056
-0,00**0,029

TABELA 3. Uesultadoa para as aedldas no núcleo do
8 3Br coa detectores G«(Li)-»aI(TI).
Referencias
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*. KracíkoTá,T.I.;Procbáska,I.: Ciecto.J.Fbys.B2*, 852(197*)
5. Marlow, K.V.;Wagson«r,M.A.: Phys.Rer.jLôJ, 1098(1967)
6. Mitroshin.V.E.;NeaashkalofB.A.;Chirt,V.K.jBull.Acad.Scl.USSfi

(Phys.S»r)*6,n» 5, 877(1982)
7. Stewart, K.V.C.; Caatel, B.> J.Pbys.AJ, 390(1970)

8. Zoller,V.II.;Walters,W.B.: Phys.UeT.l85, 15*1(1969)
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ESTUDO DA RGM1 NO 208Pb

y. Miyao, P. Gouffon, E. Wolynec, M.N. Martins, V.A. Serrão,

A.R.V. Martinez e M.I.C. Cataldi (IFUSP)

Estamos medindo a secção de choque de eletrodesintegração
208

nuclear do Pb por emissão de um ou mais neutrons, com o obje-

tivo de verificar se nesse núcleo existe ou não uma quantidade

significativa da secção de choque de fotodesintegração associada

ã ressonância gigante de dipolo magnético (RGM1), acima de 7,8 MeV .

Esse estudo é importante porque outras experiências realizadas

até o momento não são conclusivas na determinação da quantidade
Ml 208

precisa de a existente no Pb em energias acima desse valor.
Yr n 208

Até o presente, o Ml observado no Pb está distribuido em 35
níveis entre 7,35 e 7,82 MeV com B(Ml)+ = 8,5 \?.

208
A Fig. 1 mostra a secção de choque (y,n) do Pb e as

secções de choque de fotodesintegração dos modos de Ml e isoesca

lar E2. Nessa figura o Ml corresponde a um B(M1) de 8,5 uQ e o

E2 esgota uma regra da soma isoescalar. Essa figura ilustra a im

possibilidade de se separar os modos Ml e/ou E2 do dominante mo-

do El.

Na Fig. 2 mostramos as secções de choque de eletrodesinte

gração previstas teoricamente a partir das secções de choque mos_

tradas na Fig. I. As experiências de eletrodesintegração nuclear

são extremamente sensíveis â excitação da RGM1, num intervalo de

energia de 2 a 3 MeV acima do limiar de emissão de partículas

(que para o ÜDPb vale 7,4 MeV).

A Fig. 3 mostra os nossos resultados experimentais para a
208

secção de choque (e,n) + 2(e,2n) no Pb. A curva cheia repre -
senta o melhor ajuste obtido. Esse ajuste requer uma componente

E2 isoescalar que esgota 80% da regra da soma ponderada em ener-

gia e uma excitação Ml, localizada entre 7,4 e 9,5 MeV, com

B(M1) = 38P*. 6 impossível ajustar os resultados experimentais
O 2

com B(M1) = 8.5p , bem como com intensidade Ml localizada apenas

entre 7,4 e 7,8 MeV. Para se conseguir um ajuste aceitável na

região de baixa energia, é necessário extender a localização do

Ml até pelo menos 9 MeV.
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ELETROFISSÃO DO 2 3 7 N p

S.L. Paschoal, S.B. Herdade, J.D.T. Arruda Neto, M.C.P. Martins (IFUSP)

O trabalho proposto tem como objetivos principais determinar os parâme-

tros (posição do pios, largura e intensidade) e a probabilidade de fissão da Resso-

nância Gigante de Quadrupolo Elétrico Isoescalar (RGQ) no Np. Para tanto obtive-

nos a seção de choque de eletrofissão, utilizando o feixe de elétrons do Acelerador

Linear do IFUSP, na região de 6,0 a 60,0 MeV, que conjuntamente can a seção de cho-

que de fotofissàb (medida de 6-20 MBV, com fõtons mcnocranátiaos» em Saclay e Liver

more'1') e o itétodo dos fótons virtuais calculado em DWBA, possibilitará utilizar

uma técnica desenvolvida originalmente pelo grupo de Eletro e Potofissão do IFUSP

que, basicamente, consiste em analisar as componentes multipolares da seção de cho-

que de eletrofissão, segundo o formalismo:

" ae,f(E) 5

J ,(
T 9*-

F(u)) o (
>,E)

onde: - a ,(E) é a seção de choque de eletrofissão medida no Laboratório do Acele-

rador Mimar do IFUSP.

- o f (u) é a seção de choque de fotofissàb medida no Laboratório de Livermo-

re.

- k é a constante de normalização entre as medidas dos dois laboratórios.

- !T , I» e tf^ são, respectivamente, os espectros de fótons virtuais de di-

polo elétrico, quadrupolo elétrico e dipolo magnético.

Está implícito nesta formulação que somente as transições El, E2 e Ml

são as componentes mais importantes em a ,(<«i) no tipo de cinanútica de reação uti-

lizada.

Dessa forma, can base nas previsões teóricas e nas medidas de "yields "

do 237Np, pretende-se avaliar a componente ML e assim obter a componente de quadru-

polo elétrico na seção de choque de fotofissão (a f (E2,u)) que é o principal objeti

vo deste trabalho.

Para tanto, além das seções de choque de eletrofissão do Neptúnio (grá-

fico 1), fizemos medidas da espessura dos alvos de Neptúnio através de un sistema

convencional de espectronetria alfa, já que o Neptúnio é um emissor alfa natural .

Os cálculos dos espectros de fõtons virtuais foram feitos através do programa VTKT
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SPEC1 e a resolução da equação integral pelo método de "unfolding" será executa-

da pelo programa Oook

De antemão, já efetivemos evidências da existência da BGQ fazendo a ra-

zão entre os nossos dados de seção de choque de eletxofissão e a seção de fotofis-

são, medida pelo laboratório de Livermore, integrada no espectro de fótens vir-

tuais de dipolo elétrico (o /o» j, na região de 6,0 a 20,0 IteV, e notanto que
e,t e,r

esta razão não é constante cem a energia (gráfico 2 ) , sugerindo, que a seção de
choque de eletrof issâo tem a contribuição de outras componentes nultipolares além
da de dipolo elétrico.

I
o

•o
0
O"
<u

CO

1.00:

O. 10

a oi 15.00 30.00 45.00
Gráfico 1 - Seções de choque de eletrof issão para o

1.25

BDTjBb

°* 2SSTBD 10. OO 15.00 20.00 25.0b
Gráfico 2 - Variação da razão a* ,/(j , com a energia.

e,x e,x
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MEDIDAS DE TRANSIÇÕES FRACAS NOS DECAIMENTOS 6 E S~ DO

A.M.P.Pássaro*, I.D.Goldman

Instituto de Física da universidade de São Paulo, São Paulo

84;
Foram realizadas medidas de espectrosoopia garoa no decaimento do Rb para a veri

ficação de possíveis alimentações fracas. A provável existência das alimentações se

justifica peles valores de Q do decaimento e pelos spins doFvestados envolvidos
84 o5

A fonte de Pb foi produzida através da reação (y.n) no Pb, cuja porcentagem

isotõpica é 72,15. O feixe de ganas foi obtido a partir do feixe direto de elétrons

do Acelerador Linear do IFUSP por produção de Brensstrahlung em lâminas de tanta Io .

Foi irradiado un alvo de RbjSC^ em pó durante un período de 40 horas, com energia do

feixe de elétrons de 30 MeV e corrente média 0,8 uA. Para garantir maior eficiência

de irradiação utilizou-se un monitor de feixe.
- 84

Visando m a identificação completa do espectro do Hb,realizaram-se medidas de

espectrosoopia simples utilizando un detetor de Ge(Li) Ortec, de volume 93,lcc e re-

solução efetiva de 1,9 keV na região de interesse. Um dos espectros obtidos é apre-

sentado na figura 1.

Todas as transições observadas foram identificadas e as atribuições feitas são ba

««Hag nas razões de intensidade e meia vida tabeladas

Foram medidas as transições de 1213,3 keV e 793,1 keV acompanhando o decaimento

d o Pb, não observadas em trabalhos anteriores. Essas transições correspondem às

alimentações por B + e a" dos níveis de 2094,9 keV do 8 4Kr e de 793,1 keV do 84 Sr,

respectivamente, vide figura 2. A confirmação destas atribuições foi feita pela de-

terminação da meia vida e dos valores de log ft a elas associados. A tabela I mostra

os resultados obtidos para a meia vida e intensidade das transições gama observadas.

TABELA I - Resultados experimentais
Energia (teV) T

1/2
(d) (%) ''rei <*) "abe (%)

793,1

881,6

1016,1

1213,3

1897,7

32,74(25)

32,87(11)

32,90(11)

32,96(22)

32,97(11)

1

0

1

,00

,47(3)

,37(1)

0,026(1)

1,00

0,459(9)

0,012(1)

1,003(3)

0,019(1)

0,74 (1)

0,340(8)

0,009(1)

0,74(19)

* este trabalho

f

í E

mm»*

m

m

|

_ . _ _

1

• » !

l •

H

^—'J
* Bolsista de pós-graduação, CNPq
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A tabela II rostra os valores de log f t obtidos utilizando-se as tabelas de

N.B.Gove e M.J.Martin

TRBEIA II - Valores de log f t obtidos
Transição Decaimento log ft

2 •• 8 8,02(5)
B* e CE 10,01(5)

8 4

fedidas de coincidência gama - gama, utilizando dois detetores de Ge (Li) confirma

ram, também, a alimentação do nível 4 do Kr.

As alinentações fracas dos níveis 2| do Sr e 4 + do Kr, pelo decaimento do

Rb foram determinadas com valores de meia vida e log ft consistentes com os es-

perados •

Entre os dados de reações nucleares obtidos para os níveis do Ttr, deve-se acen-

tuar que na reação (p,t) , não foi possível o ajuste do nível de 2086 keV admi-

tindo-se que este corresponda a un nível de spin 4 , dois fonons.

Após a realização das medidas, o esquema de decaimento obtido é apresentado na fi

gura 2.

TV3MH 2 - DOUM DE ODtDBRD 00 M * >

- *

f

T Hi;

- £.0949

r •

. QOt/.

. 1.4/,

,21!:

'Rb

A possível alimentação do estado 0* do 84Kr não foi detetada e, dentro da prôci-

são das medidas do presente trabalho, se o estado existe, a ele pode ser atribuído

um log ft '11, próximo do valor 10,9 obtido na transição 2~ •* Qi^, a partir do Br.

Referências
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(4)

V.Gehrling, J.W.Hanmer e K.-W.Hoffmann; Z.Phys.246(1971)376

N.B.Gove e M.J.Martin; Nuclear Data Tables 10(1971)205
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ESTUDO DA SECÇ&O I» CHOQUE (e,2p) NO 63Cu

V.F.S. Pastura e E. Wolynec (IFUSP)

Na literatura, freqüentemente, supõe-se que o canal (r,2p)

é desprezível em relação ao (Y,2n), devido ã barreira Coulombiana

que faz com que a emissão de 2 prótons compita âesfavoravelmente

com a emissão de 2 neutrons.

Estamos medindo a secção de choque (e,2p) no Cu, seguin-

do a linha de 67,4 keV resultante do decaimento do Co para o

i«i. Estamos também medindo a taxa de produção de fotodesintegra

ção produzida por bremsstrahlung, utilizando um radiador de cobre

de 0,3297g/cm , colocado no feixe imediatamente antes do alvo. Os

resultados obtidos até o momento estão mostrados na Fig. 1.

Embora tenhamos ainda poucos pontos, fizemos um "unfolding"

da secção de choque (e,2p) resolvendo a equação integral abaixo ,

a fim de estimarmos a secção de choque (y,2p).

(Eo) fEo E 1

°e,2p °T,2

' limiar

E 1 *
N <E

O'
E'Z) T

onde Vr é o espectro de fótons virtuais de dipolo elétrico e es-

tamos supondo que a multipolaridade dominante da (Y,2p) seja El .

A figura 2 mostra o resultado obtido para a secção de choque (Y,2p).

A secção de choque integrada (Y,2p) é 103,0 MeV.mb, enquanto que

a secção de choque (Y,2n) integrada é 49,79 MeV.mb. Pretendemos ,

após completar essas medidas, comparar a competição (Y,2n) e (Y,2p)

com as previsões do cálculo estatístico.

ttf. 1

flfl. 2 - mitofrua Cl.

INCHGM (H.V) INIIICIA (M«V>
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ESTUDO Eft reSSatòNCIA GIGBNTE CE QüftDHÜPQLO EIÉTOIOO ISOVETCRIAL NO 63Cu.

V.F.S. Pastura e E. Wolynec (IFUSP)

A Ressonância Gigante de Quadrupolo Elétrico (RGE2) Isove-

torial está prevista para a região de 120 a 130 A MeV. Não

existe ainda na literatura uma sistemática sobre esse modo cole-

tivo dos núcleos. A razão é que espalhamento inelástico de ha-

drons excita predominantemente modos isoescalares. O espalhamen-

to inelástico de elétrons excita tanto modos isoescalares quanto

modos isovetoriais. Entretanto, o estudo da RGE2 isovetorial por

esse processo é dificultado pelo fato de que essa ressonância si

tua-se sobre a cauda da RGE1 isovetorial, a qual é o modo domi-

nante. Além disso o fato de que a RGE2 isovetorial é bem menos

compacta que a RGE2 isoescalar e a incerteza na subtração do fun

do radiativo, sempre presente nas experiências de (e,e'), difi-

cultam as medidas dessa ressonância.

Se o decaimento da RGE2 isovetorial for dominantemente es-

tatístico, ela deve decair pelo canal dominante na região de e-

nergia em que se situa. Para o caso do Cu, a RGE2 isovetorial

deve situar-se em torno de 30 MeV e o canal dominante nessa re-

gião de energia é a emissão de 2 neutrons.

A fim de verificar esta hipótese, medimos a secção de cho-

que (e,2n) no Cu, seguindo a linha de 67,4 keV, resultante do

decaimento do Cu para o Ni. Medimos, também, a taxa de produ

ção de fotodesintegração produzida por bremsstrahlung, utilizan-

do um radiador de cobre de 0,3297g/cm , colocado no feixe imedi£

tamente antes do alvo.

OB resultados foram analisados utilizando-se o método dos

fótons virtuais. A secção de choque de eletrodesintegração depen

de das multipolaridades envolvidas na reação em estudo, enquanto

que a fotodesintegração não depende das multipolaridades. As seç

ções de choque de eletro e fotodesintegração foram ajustadas si-

multaneamente. Para a secção de choque (r,2n) utilizamos dados

da literatura e a RGE2 isovetorial foi representada por uma Lo-

rentziana.

A Fig. 1 mostra o melhor ajuste obtido juntamente com os

dados experimentais. A curva El mostra a secção de choque de ele

trodesintegração prevista se a secção de choque (y,2n) tivesse

apenas multipolaridade El. A curva El + E2, foi obtida com os

seguintes parâmetros para a RGB2 isovetorial: posição do pico :

30 MeV; largura: 8 MeV; intensidade: 83% da EWSR (regra da soma
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poiderada em energia) . A Fig. 2 mostra a secção de choque (T,2TI)

com suas componentes El e E2.

rig. 1

(cbculos) • WQÊD di do-
qua '\jiCr,Jn)(trlin9ulail.
to oura* nputnua o n

«jurt» ws dt-

n-c>n.i>oCv-«i

rig. 2

MEDIDAS DE PODER DE FREAMENTO DE ÍONS PESADOS

EM SÓLIDOS

V.B. Rotberg, M.M. Vilela*, A.C.C. Villari*, R.V. Rtbae

Instituto de Física da Universidade de São Paulo

Caixa Postal 20516

São Paulo, SP

Medimos o poder de freamento de "o e '*N em

Ti, Zr e Zn em toda a faixa de energia disponível ao acelera -

dor Tandem Pelletron. Medidas para Cu, V e Pd também foram fel,

tas em energias altas e serão coucluídat. brevemente.

176



Utilizamos um feixe secundário de íons produzi^

dos por espalhamento do feixe primário do acelerador em uma

folha de ouro, a fim de reduzir sua intensidade. Este feixe

incide sobre um suporte que possui dois pequenos furos, coloca

do em frente a um detetor de barreira de Superfície (vide fig.

D.
Um destes orifícios é coberto por uma folha do

material enquanto que o outro é aberto.

O espectro de energia resultante mostra dois

picos correspondendo a partículas que chegam ao detetor atra -

vês dos dois orifícios e fornece diretamente a perda de ener -

gia do feixe. Para obter o poder de freamento devemos divi -

dir pela espessura da folha, que pode ser obtida de maneira ab

soluta, medindo a massa por unidade de area, ou relativamente,

pela medida da perda de energia de partículas alfa e usando

seus valores de poder de freamento, que são bem conhecidos. Os

métodos estão em bom acordo, mas utilizamos o último para eli-

minar as incertezar introduzidas nas medidas de área e massa .

"iêiti disso, o primeiro método fornece uma medida da espessura

sob toda a área , enquanto no segundo medimos a espessura no

re~no local onde os íons passarão.

Os dados foram analisados off-line usando um

programa de computador que determina os centróides dos picos.

As figuras 2, 3 e 4 mostram nossos resultados

comparados com as previsões teóricas de Ziegler (Ref. 1).

A incerteza nos pontos experimentais foi esta

belecida em 2% e é devida essencialmente à não uniformidade

das folhas.

Referências:

1) The stopping and ranges of ions in matter

Ed. J.F. Ziegler, Pergamon Press (1980).
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AS REAÇÕES la>11B(p,n) 1 B»"c ENTRE E - 13.7 E 14.7 MeV

H.R.Schelin*. E.Farrely Pessoa**, W.R.Wylie*

*
J.L.Cardoso Junior and R.A.Douglas***

Foram medidas seções de choque diferenciais absolutas para os grupos

n e n de neutrons da reação 10B(p,n)10C e para os grupos n , n , n?, n , n^

+ n5, n6 e n7 da reação B(p,n) C nas energias de protons incidentes de

14.0, 14.3 e 14.6 MeV no intervalo angular de 20 a 60 juntamente cora curvas

de excitação em B, . - 30° entre E » 13.7 a 14.7 MeV.
lab p

*Centro Técnico Aeroespacial, IEAv/FEX.
««Departamento de Física Nuclear, Instituto de Física, Universidade de São Paulo.
«««Departamento de Física Aplicada, 1FGW, Universidade Estadual de Campinas, SP.
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MOLTIPOIARIDADE DAS TRANSIÇÕES ENVOLVIDAS NA ELETRO-

DESINTEGRAÇÃO DO 1 8 1 T a .

V.A. Serrão, E. Wolynec e M.N. Martins (IFUSP)

Medimos as seoções de duque de eletrodesintegração e de fotcdesintegra-
ção induzida por fótons de Bremsstrahlung do Ta. Esta experiência, que consiste
de medidas das secçôes de choque og e "nj^gg n/ por atividade residual, tem por

õobjetivo obter informações a respeito do caracter miltipolar das transições envolvi-
das na excitação do núcleo.

A secção de choque de eletrodesintegração o (E ) está relacionada cem
a correspondents secção de choque de fotedesintegraçao o**(E) através da expressão:

NU(Eo,E,Z) E"1 dE (1)

onde NX1(EO,E,Z) é o espectro de fõtcns virtuais de multipolaridade XI.
A secção de cheque de fotedesintegraçao, induzida por fõtcns de Brems-

strahlung, está relacionada com a secção de choque de fotedesintegraçao o (E) atra
2 Y,nvês da relação abaixo:

<Bremss,n(V

-m

V n ( E ) * (Eo'E'Zrad> *

onde •(EQ,E,Z_ .) é o espectro de Bremsstrahlung e k é a constante de normalização
que dá a diferença de valor absoluto entre nossos dados experimentais e o valor de

°BremsE n c a ^ c u ^ a ^ ° ' una vez <3ue a secção de choque o _(E), que é utilizada nos cal
culos, foi medida por outro laboratório (Saclay ou Livermore ).

A figura 1, mostra os dados experimentais da secção de choque de eletro-
desintegração (a ) e da de fotedesintegraçao induzida por fótons de Bremsstrahlung
'°BrwiBs n'' Nas medidas ̂  fotedesintegraçao, utilizou-se um radiador de cobre com
espessura de 0,329g/cm.

A tabela 1, mostra o resultado da análise dos dados experimentais, quan-
do se utiliza a secção de cheque de fotedesintegraçao o dos dois laboratórios já
citados: Saclay e Livermore. Nessa tabela apresentamos a constante de normalização k,
a porcentagem da regra da sana E2 ponderada em energia e a intensidade de Ml.

As medidas existentes na literatura para RGE2 isoescalar no 181Ta(3'4'5)

não são muito compatíveis entre si, uma vez que essas experiências fornecem para a
componente E2 valores entre 30 e 100% da regra da sana E2.

Se compararmos os resultados obtidos para a regra da soma E2 (tab. l)ocm
can o» dados existentes na livoratura, percebemos que Saclay nos fornece una lntensi
dade nula para a componente E2, o que não é razoável, u m vez que a R3E2 foi observa
da em todos os núcleos mSdios e pesados{6). A ausência da componente E2, quando uti-
lizamos os dados provenientes de Saclay, é devido ao eccesso de secção de choque
°y nt Quê superestima a componente dipolar elétrica. Este excesso de secção de cho-
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que ê devido a um erro no desdobramento da secção âe choque de fotodesintegraçao to-
tal a ^ a seoções de choque o n e o ^.conforme já discutido por E. Wolynec

et ali<7 '8».
Quando se utiliza a secção de choque a âe Livermore, os dados mos-

tram-se compatíveis oan existência de uma K£2 isoescalar, localizada em 11,3 MeV ,
e que esgota 70 ± 10% da regra da sara E2 ponderada na energia, em boa concordância
com a sistemática existente para núcleos de Z alto

Quanto a ccnçcnente Ml, não existe ainda une sistemática referente a in
tensidade dessas ressonâncias, contudo, os nossos dados mostraram-se ccnpatíveis
coroa existência de una ressonância Ml localizada entre 7,6 e 8,6 MeV e com uma in-

tensidade de 17 ± 5 iT.

181-Ta

1.

i

s
u
Ul

a

. 0 %

Tabela 1

- OrraODBIMTTOUCAO

JZ 10 zb 24 2B 5!

Sacio d« choque

utilizada

Saclay

LI vt mora

k

0,88 i 0,02

1,28 1 0,03

» da ragra di

soma E2

0

70 1 10

B(M1)

35 1 10

17 1 5

Fig. 1 - Valores experimentais e ajustados das
seoções de choque o ^ e o ^ ^ ^ . Os
valores ajustados foram obtidos u t i l i -
zando-se a seoção de choque a prove
niente de Li venture.

ENERGIA (M«V)
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PRODUÇÃO DE NEUTRONS RÁPIDOS NO INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR.
J.C.Suita, S.C.Cabral, L.T.Auler, l.J.Antunu\* A.G. da Silva.

Considerando-se as necessidades para a utilização da energia
nuclear, muitos estudos .ainda são necessários especialmente na faixa d» e
nergia de neutrons entre 5 e V* MeV. Neutrons "monoenergéticos" neste inter
valo de energia podem-ser produzidos com al&sna facilidade a partir da rea
ção D (d,n) He num ciclotron de energia variável como o CV-28 do Departamen
to de Física do IEN.

Motivado parcialmente por um projeto interregional da IAEA de
cidiu-se dedicar parte do tenç» de operação da máquina ã obtenção de dados
nucleares con neutrons rápidos e para isto um novo sistema de transporte de
feixe está sendo construido.

Neste trabalho, além da descrição do sistema de transporte de
feixe serão relatados tsifcém os estudos das características de dois detecto-
res NE-213 a serem utilizados.

MEDIDA DE •POPER.DE.f REAMENTfl-DE. .ÍONS.PESADOS EM

SILÍCIO USANDO ALVOS TIPO SANDUÍCHE

M.M. Vilela*, V. S. Rotberg a A.C.C. Villari*

Instituto de Física da Universidade de São Paulo
Depto.de Física Nuclear - Laboratório Pelletion

Caixa Postal 20516, São Paulo, S.P.

O método mais preciso para medir o poder de frea-

mento num material é fabricar uma folha do mesmo e usar o cha

mado "método meia lüa". Entretanto, para certos materiais,

não é possível a construção de folhas auto-suportáveis. Ou

trás técnicas elevem ser, então, utilizadas. Este é, por exem

pio, o caso do silício no qual muitas tentativas de produzir

alvos auto-suportâveia falharam atê o momento.
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Conseguimos fabricar com sucesso um alvo grosso W

po sanduíche, de silício, e meadas estão atualmente sendo e-

fetuadas. o alvo consiste de uma camada de silício entre duas

camadas delgadas de ouro, sendo esta estrutura totalmente su-

portada por uma folha grossa de níquel (vide fig. 1).

O procedimento é medir o espectro de retroespalha

mento do alvo. A figura 2 mostra uma medida típica. A dife-

rença em energia entre os dois picos finos de I f0 retroespa -

lhados das camadas de ouro pode ser usado para calcular o po

der de freamento pelo método desenvolvido por Warters (Ref.l).

REFERENCIAS'
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INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL DO EFEITO DE GLORIA NUCLEAR

A.C.C. Villari*, A. Lêpine-Szily, R. Lichtenthaler P9** ,

0. Portezan FQ*> M.A.S. Fernandes, V.S. Rotberg e J.ff. Cunha

Instituto de F.fsica da Universidade de São Paulo
Caixa Postal 20516

São Paulo, SP

Km trabalhos recentes ' mostrou-se que ê pos-
sível identificar o efeito de glória nuclear a partir da quan-
tidade Aa_

<WT - . o R - / dfi E a R u t h (9) -o (6)]

onde CT_ é a seção de choque total de reação, o .. (8) e o(8)
são seções de choque diferenciais de Rutherford e elástica. No
trabalho.presente medimos a seção de choque de reação o R do
sistema J 2C+ l s0 pelo método de atenuação ' na faixa de ener-
gia entre E—j = 8,5 - 28 MeV e a seção de choque diferencial
elástica completa ( 8 ^ * 15° - 170°) nas energias 26.78 MeV ,
25.55 MeV, 24.55 e 23.20 MeV. Entre 8 e 23 MeV, o espalha -
manto elástico jã e3tá bem medido4'5'.

Apresentamos o método de atenuação e os resulta
dos experimentais jã obtidos.
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SEÇÕES DE CHOQUE DE FOTONEUTRONS

E. '.'olynec, V.A. Serrão, P. • •.. .ffon, Y. Miyao e M.N. Martins

Labor? *.c.. io do Acelerador Linear

Nos '" '̂JOS 20 anos, as seções de choque de fotoneutrons

foram medidas pr.u a maior parte dos núcleos. Estas seções de choque

foram medidas- principalmente, por dois laboratórios: Saclay e Liver

more. Os resultados dos dois laboratórios tem diferenças básicas. Os

resultados de Livermore implicam que a Ressonância Gigante de Dipolo

Elétrico decai estatisticamente por emissão de neutrons e os resulta

dos de Saclay implicam que de 15 a 20 porcento dos neutrons emiti-

dos vem de reação direta. Enquanto as seções de choque de Livermore

para o canal (y,n) se tornam nulas 2 ou 3 MeV acima do limiar de

(Y,2n), as seções de choque (y,n) de Saclay possuem uma cauda que é

atribuída a neutrons rápidos que não seriam detetados pelo sistema

de deteção de Livermore.

Mostramos em recente trabalho que Saclay e Livermore,

em todos os casos que ambos estudaram, medem o mesmo número de neu-

' trons em função da energia do fóton incidente. A diferença entre suas

seções de choque (Y,n) e (Y,2n) é causada pela cnãlise que separa os

• neutrons totais observados em eventos (Y,n) ou ,Y,2n). Mostramos que

um dos laboratórios estava interpretando eventos de (Y,2n) como 2 e-

ventos (Y,n). Nesse trabalho, entretanto, não foi possível concluir

qual dos laboratórios estava efetuando a análise corretamente. Para

I verificar esse ponto são necessários dados experimentais.

Medimos as seções de choque (e,Tn) = (e,n) + 2(e,2n) con

181. —

tando diretamente os fotoneutrons emitidos no Ta. Além disso, me-

; dimos a seção de choque (e,n) por atividade residual. A diferença

I(e,Tn) - (e,n)1/2 nos dá a seção de choque (e,2n). Estas seções de

i choque estão mostradas na figura a seguir.

| A fim de levar em conta diferenças de valor absoluto en-

| tre os nossos resultados experimentais e os de Saclay e Livermore

\ medimos também a fotodesintegraçao por emissão de 1 neutron. A par-

t tir desses dados, obtivemos as constantes k. e kg que são as dife-

'!• renças entre nosso valor absoluto e os de Livermore e Saclay, res-

| pectivamente. Os valores absolutos de Saclay e Livermore diferem en

V tre si.
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As curvas indicadas por Saclay e Livermore na figura a-

baixo, são os valores previstos para a seção de choque (e,2n) utiM

zando-se, respectivamente, os dados de h ,2a) de Saclay e Livermore.

Nosso resultado experimental mostra que os dados de Livermore são

os que possuem o desmembramento correto das seções de choque de fo-

toneutrons.

O fato de os dados de Livermore estarem corretos, implî

ca que o decaimento da ressonância gigante de dipolo elétrico por

emissão de neutrons ê um processo estatístico.
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90
ESTUDO DO ESTADO ANÁLOGO DE 16.28 MeV DO Zr.

E. Wolynec (IFUSP), W.R. Dodge e E. Hayward (NBS)

O ^ Z r possui um nível análogo bastante intenso, situado

na energia de excitação de 16,28 MeV, com*Jn = l". Utilizando o

feixe de elétrons do acelerador linear do NBS medimos com preci^

são a largura radiativa desse nível. Os resultados anteriores

da literatura tinham uma incerteza de 30% no valor absoluto. Ob

servamos que esse estado análogo decai, emitindo prótons, para

o estado fundamental e para o segundo estado excitado do Y. A

Fig. 1 mostra o espectro de prótons emitidos pelo Zr, quando

bombardeado por elétrons de energia total 22 MeV. Os valores ob

tidos são: ryrpo/r - 66,1 ± 2,0 eV e rp2/rpQ = 0,58 ± 0,02. A

partir desses dois resultados obtém-ses r^ = 104,4 ± 5,2 eV.
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Fig. 1 - Espectro de prótons emitidos pelo Zr quando bombardea

do por elétrons incidente» de energia total 22 MeV.
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DECAIMENTO DOS 1 0 1 m Rh E 1 0 1 f R h E ESTRUTURA NUCLEAR DO 1 0 1 Ru

* *
V i t o R. Van in , Ângelo Pássaro , Angela M. P. Pássaro ,

N. Tiago F. Cruz e Iuda U. G. vel Lejbman

I n s t i t u t o de F í s i c a da USP

Os decaimentos dos nucl ídeos mRh e Rh foram es tuda-

dos por espectroscopia gama com detetores de Ge(Li) e HPGe de volumes entre 5 e

100 cm , em medidas de espectros simples e em medidas de coincidência.

As fontes foram produzidas na reação Rh(r,2n) >fRh, com fótons

de Bremsstrahiung de elétrons de 31 MeV (fonte de 101mRh) e 27 MeV (fonte de
101fRh) do Acelerador Linear do Instituto de Física da USP. Foram utilizados 600

mg de Rh metálico natural em pó.

A atribuição de linhas nos espectros obtidos aos decaimentos dos

Rh e do Rh foi realizada através de medidas de meia-vi da e da medida de

coincidência gama-gama.

Diversas linhas anteriormente atribuídas ao decaimento do " W ' '

não foram observadas. A figura 1 mostra o esquema de decaimento obtido para o
1OlmRh. Note-se que os níveis de 616,624 e 643 keV, propostos anteriormente*1'2*

com spins 7/2* ou 9/2* não são mais necessários para acomodar os dados experimen-

tais disponíveis. ?

Figura 1 - Esquema de decaimento proposto

para o 1 0 1 i n Rh.

V V V V
S4S.117<7>

f/ff
Sll.MCt)
•O0.M7O»

4. «4 é

f ML Wtli •. O

O a - S4I<17> k.V

0 , 0

Bolsistas do CNPq
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Os resultados obtidos para o Rh conduzem ao esquema de decaimento
da figura 2. As transições de 217keV e 463 fceV anteriormente atribuídas ao de-
caimento do 1OlfRh foram atribuidas ao decaimento do 102lBRh por medidas de coin
cidência. A captura Eletrônica para o estado fundamental do 101Ru foi medida
através do crescimento da atividade gama do Rh devido I transição isomirica
do 101nlRh ao longo dos primeiros dez dias apôs o fim da irradiação.

Note-se que os níveis de 344 e 463 keV, anteriormente propostos não
são mais necessários acomodar os dados experimentais disponTveis.

Figura 2 - Esquema de decaimento do Rh proposto neste trabalho. As intensi-
dades de Captura Eletrônica (CE) do Rh para o Ru tem um erro
relativo da ordem de 30% em razão da baixa precisão da medida da in-
terns idade da CE para o nTvel fundamental.

1/1'
V**

tn*

• / » • •

T V -» 4

4U.34CV a 45 fcT

?99* K9,U<II 49 7.1
tU,NO) -díOt

9

-«.»

O . - S41<17>

IZ7.33»<X> 1,9 « . t

•.o -

O esquema de nTvels obtido para o Ru fica, então, consideravelmen-
te simplificado e adapta-se bem, qualitativamente, ao esquema de acopiamento de
uma quase-partTcula a fonons (para energias de excitação < 700 keV). O acordo
quantitativo restringe-se aos fatores espectroscopicos e B(E2), havendo desacor
do em relação ao espectro de energia, embora a densidade de nTvels prevista cor
responde a observada experimentalmente.
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O PAPEL DESEMPENHADO PELAS ONDAS PARCIAIS

PERIPÜRICAS NO ESPALHAMENTO ANÔMALO EM

4N6ULOS 6RANDES EM COLISÕES ENTRE NÚCLEOS

DO TIPO n - a

A.B. Al*ixo*t L.P, Canto*, P. Carrilho*» M.S. Buaaein**

Estudamos as propriedades de funções de excita

ção elástica a 180°, produzidas por desvios em relação â ma -

triz - S de absorção forte usual. Consideramos desvios i com

forma de "janelas" no espaço de momento angular, centradas em

um valor t correspondente a uma colisão periférica. Concentra-

mos nossa analise na interferência entre as ondas parciais

próximas ai- Investigamos as condições para interferência

construtiva e para interferência destrutiva, as conseqüências

se uma possível dependência de s em paridade, e os efeitos de

reflexão Coulombiana e nuclear. Consideramos também a influên

cia da interferência ebtre as ondas periféricas na função de

excitação elástica a 180° em colisões entre núcleos do tipo n-a,

em conexão com resultados de outros trabalhos.

* Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro
•* Instituto de Física da Universidade d* Sío Paulo
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FQUAÇOES VARIACIONAIS PARA DINÂMICAS CLASSICO-QUÂNTICAS

C.Mareio do Amaral
Instituto de Física da UFRJ

Sergio Joffily
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)

Seja um sistema formado de dois subsistemas em in

teragão, um quãntico de n graus de liberdade e outro clássico

com R graus de liberdade, que chamaremos de sistema clássico-quân

tico (CQ). O objetivo principal deste trabalho é derivar as equa

ções dinâmicas do sistema-CQ, a partir de um principio variaci^

onal, tal que no limite da ausência de interação entre os dois sub

sistemas tenhamos as equações usuais da mecânica clássica e mecâ

nica quântica para os respectivos subsistemas isoladamente.

O subsisteroa clássico é descrito por K variáveis

clássicas (c-number) x (t); J * 1, ...., R; dependentes do tem

po e o subsistema quãntico é dado por um conjunto completo de ve

tores de base, auto-estados de um operador -H (x^, p.) onde

x^;j*1,....,n; simboliza as coordenadas dos n graus de lî

berdade do tipo quãntico (q-numbers) e p. =-ih

Para caracterizar a dinâmica do sistema-CQ vamos

| admitir a existência de um operador Hamiltoniano estendido
j

| H - H - H <xj, p y x°, xJ) (1)

\ onde as variáveis do tipo c-number e suas derivadas temporais ir,

• entram como parâmetros contínuos.

| Seja, então, a ação estendida:
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A(xJ, x3) « dt <• (t)| £n ^ - H (x3. p j 5 x
J. x J ) | *(t)> (2)

onde |f> ê o vetor de estado do sistema-CQ e o parêntese de Di

rac <\\> indica uma integração no espaço configuracional {x^}do

subsistena quântico considerado. Ao se aplicar o principio vart

acionai ã ação estendida (2), dividimos a variação 6 em duas par

tes

4H . (3,

onde 6 significa variação no espaço funcional dos estados unJL

canente, mantendo-se fixo o operador H, e óg significando va

riação de H fixando-se o espaço dos estados. Com esta definição

a condição variacional, 6A • 0# para extremos fixos, nos leva as

seguintes equaçcss acopladas:

ih

A. I _JZ_||< ^|H|«> . 0 (5)
dt

com * - * (xj; x J, x J , t ) (6)

O sistema de equações (4) e (5) acopladas pelo Ha

miltoniano estendido H, defino» uma dinâmica clãssico-quãntica

(dinãmica-CQ). No caso de não existir interação entre os dois

subsistemas, o Hantiltoniano poderia ser escrito na forma

H(xj, p y x3. * J) - Hq(x
j, p ^ ; Hc (xJ, iJ> (7)

que levado ao sistema (4) e (5) vai desacopla-lo numa equação de
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SchxOãinçuer para o operador H e numa equação âe Euler-Lagrange onde

o operador Hc, múltiplo da identidade, dependente apenas de va

riáveis do tipo c-number, se identifica com a Lagrangeana que ca

racteriza o subsistema clássico.

As equações (4) e (5) são fundamentais para o pro

blema da medida da mecânica quântica , em se tratando de um e£

tudo da interação entre sistemas clássicos e quânticos.

Uma utilização prática desta formulação da dinãmi.

ca-QC, seria em sistemas nucleares envolvendo graus de liberdade

coletivos,usualmente tratados classicamente, em interação com os

graus de liberdade intrinsecos, tratados quãnticamente. As equa

ções derivadas neste trabalho descrevem a reação do movimento

quãntico sobre as variáveis clássicas, o que vem sendo despreza

do por alguns autores .

REFERÊNCIAS
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MODELOS DE FUSftO DE MÚLTIPLAS ETAPAS PARA

ÍONS PESADOS

B.V. Carlson*, 0. Civitarettet, M.S. Buaeein**

0 A. Szanto da Toledo**

Construímos um modelo de fuslo entre fons pesa

dos que contem como ingredientes principais os seguintes:

1) a partir do canal de entrada o sistema de íons pesados pas-

sa por duas etapas distintas, a primeira é a formação de

uma configuração quasi-molecular de ressonância superpostas

que age como um espécie de "doorway", e a segunda é* a forma

ção da configuração do núcleo composto.

2) o sistema pode decair através de emissão de partículas le -

q •• ves e pesadas tanto na primeira ̂ configuração quanto na se gun

da.

Calculamos Oj. para vários sistemas de íons pe-

sados dentro do modelo proposto e achamos uma boa concordância

com os dados experimentais.

* CTA * Ste José dos Campos
t Universidade Nacional de La Plata - Argentina
** Instituto d« Ffsiea da Universidade ds São Paulo
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UM TRATAMENTO UNIPICADO DO ESPALHAMENTO

PROTON E ANTIPROTON EM NÚCLEOS

0.7. Carlson*, M. Isidoro P9* « M.S. Huseein*

Calculamos as distribuições angulares, as se-

ções de choque da reação, a polarização de spin e a rotação

do spin para os sistemas p+A e p+A usando a teoria de Dirac

do espalhamento nucleon-núcleo recentemente proposto como pon

to de partida. 0 sistema p+A é descrito por uma equação de

Dirac que e transformada da conjugação de carga da equação

correspondente para p+A.

Nossos resultados para p+A. e _p+A estão em bons

acordo com os dados existentes.

t CTA - Sío Josí dos Campos
* Instituto de Física da Universidade de São Faulo
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f Dinâmica de Correlações nun gás de Fermi degenerado

í

| B.V. Carlson, lEAv, CTA, São José dos Campos, S.P.

' N.C. Nemes* e A.F.R. de Toledo Piza, DFHA, Inst i tu to de F ís ica , USP

A densidade de um corpo de um gás de Fermi uniforme ( i . e , com inva -

r i anca trans (aciona)) ê sempre necessariamente diagonal na representação de

momentos. Dessa forma, não sendo violada a uniformidade, a dinâmica ao nível

dessa densidade ê descrita completamente pela dependência temporal das proba-

bilidades de ocupação dos estados de uma part ícula com momento bem definido ,

(sto é

pfc) =

Para um estado in ic ia l de term i nan tal (p . ( t -O) sendo 1 ou zero) uma

expressão formal exata para p. ê (H.C. Nemes e A.F.R. de Toledo Piza, Phys.

Rev. C27,862(1983))

* •

""A*» ' ^ » J • s e n d 0 & ( t> •"" operador que f ü t r a com

ponentes náo correlacionadas (no sentido de F . ( t ) ) . Aproximando G ( t , t ' ) pelo

propagador de campo médio ( i . e . , tal que a l t , t ' ) ( | l » ! > * W . ^ > s ( l l t í > < ' ' - t ' l t > i

possível calcular explicitamente o lado d i re i to de ( I ) obtendo

com qHl-p e os indices t , t ' correspondendo aos tempos em que os respectivos

objetos são calculados. Dada a interação de dois corpos v(v indica um elemento

de matriz antissimetrlzado) essa expressão integrodí fereneial i diretamente

calculãvei . No caso aqui descrito tomamos para g ( t , t ' ) a evolução temporal d£

da pelas energias de part ícula independente

«Corn apoio FAPESP
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usando para v uma força gaussiana V. e , em uma dimensão. Para valo

res suficientemente pequenos do alcance de v (bk_«l) uma aproximação de mas_

sa efetiva para ( I I I ) se torna viável, simplificando consideravelmente a

Integração numérica de ( I I ) . A evolução temporal devida a v do determinante

R-.l

k.-» *_»

descrevendo o estado fundamental degeneredo de um gãs de Fermi sem interação,

calculada dessa forma, está representada na f i g . l . A esquerda aparecem a dis-

tribuição inicia) e " f ina l" ( i . e . , p/t- .12 it/Vj das probabilidades de ocupa-

ção. A direita aparecem como função do tempo as ocupações Pk
 e Pu para os va

lores de k ; e k2 assinalados â esquerda,,e a "energiade um corpo" Tr HF (t) •

• <H |̂. Essa energia difere da energia total (conservada), do sistema pela

energia de 'corre\ação <H> . Dadas as condições iniciais ê claro que <H>c se

anula inicialmente. 0 comportamento de <H>, revela que <H> é negativa e se

aproxima de um valor bastante estável njm tempo curto comparado com o da "re-

laxôção" éú densidade de um corpo, de arôrdo com argumentos físicos propostos

por Bogoli jbov na sua discussão da teor'a cinética de sistemas clássicos (N.N.

Sogoliubov Problems of a Dynamical Theory in Stat ist ical Physics, em studies

in Statistical Mechanic», de Boer e Uhlembeck eds., North Holland Pubi. Co.

1962, p.72). Vale a pena notar que conservação de momento e energia nas co l i -

sões de dois corpos anulam o espaço de fase para transições reais, neste sis-

tema. Dessa forma, o comportamento observado está essencialmente relacionado

com o caráter nio-markoviano da equação de evolução quantica ( I I ) .
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RESOLUTION VARIATION CONECTIONS IN DOPPLEk- BROADENING SPECTRO

E. Carpintero (UNCPBA), D. Otero (CNEA), A.N. Proto (CNEA) and
A. Somoza (UNCPBA).

In this paper we have developed two main facts:
a) we have demostrate that the Information related to the 1n-
trinsec distribution f(1) obteined with the M ( 2 ) method 1s in
agreement with that obteined (through the same method) from
the angular correlation data taken as the f(1) Intrinsic dis-
tribution and

b) as a consequence of a) we outlined a procedure which allow
us to obstain an M proper evaluation even in that cases
where resolution variations (up to 30X) ha.ve ocurred.

Coeficientes de transformação entre as cadeias canônica e de

Elliott do grupo SU(3)

J.A. Castilho Alçarás

Instituto de Física Teórica, São Paulo

e

V. Vanagas

Institute of Physics, Lithuanian Academy of Sciences,

Vilnius, USSR

ResHmo

São desenvolvidas formulas para os coeficientes de trans-

F formação da cadeia canônica SU(3)iSU(2) para a cadeia de

I Elliott<su'3)'o+(3) de SU(3). Tais coeficientes têm uma parte

: irracional totalmente fatorada multiplicada por um polinômio.

!• As fórmulas obtidas foram desenvolvidas de modo a permitir a

l codificação de programas de computação para o cálculo algébri-

co exato desses polinomios. Esses programs produziram as fórmu

ias constantes das tabelas. • -
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DECAIMENTO ESTATÍSTICO DA RESSONÂNCIA GIGANTE DE MONOPOLO NO Pb

H. Dias (IFUFF) e E. Wolynec (IFUSP)

As propriedades do decaimento das ressonâncias gigantes são

de grande interesse para a compreensão da estrutura e dinâmica des-

ses modos coletivos. A classificação do decaimento em estatístico e/

ou direto ê feita comparando-se os resultados experimentais com as

previsões do modelo estatístico.

Recentemente, Eyrich et ai. estudaram o decaimento da

ressonância gigante de monopolo elétiico (RGM) por emissão de neutrons
208no Pb. Como a RGM nesse núclto se situa em 13,5 MeV de energia de

excitação, o único canal aberto para o decaimento é a emissão de um

neutron. O espectro de neutrons obtido por Eyrich et ai. é mostra

do na Fig.l. Esses autores efetuaram um cálculo estatístico, supondo

que a densidade de níveis do Pb possa ser descrita por:

p = poexp{Ex/T) (1)

onde Ex i a energia de excitação do Pb e T ê a temperatura do nú-

cleo e igual a 0,7 MeV. Com essas hipóteses, o espectro de neutrons

mostrado pela linha pontilhada na Fig.l é obtido. O resultado experi

mental é o histograma. O excesso de neutrons em relação ã linha pon-

tilhada é atribuído a neutrons provenientes de reação direta. Os au-

tores concluem que 15% dos neutrons emitidos são provenientes de rea

ção direta. Essa mesma técnica vem sendo utilizada na literatura pa-

ra interpretar os espectros de neutrons emitidos pela RGE1. Porém, era

todos esses casos as energias de excitação não são suficientemente e

levadas para justificar o uso da expressão (1) para descrever a den-

sidade de níveis do núcleo residual.
208

Para a RGM no Pb, como E - 13,5 MeV e o limiar para e-
~ 207

missão de um neutron e 7,4 MeV, a maxima energia de wr^t^a" no Pb

é 6,1 MeV. Os níveis do Pb são conhecidos até essa energia de ex-

citação. A Tabela I, mostra o número de níveis do Pb previstas pe

Ia eq.(l) e o número de níveis observados experimentalmente. Aeq.(l)

foi normalizada para concordar com o número de níveis na faixa 3-4 MeV.

A eq.(l) é totalmente inadequada para representar a densidade de ní-

veis do Pb nessa faixa de energia. Tentamos outras funções de den

sidade de níveis, mais sofisticadas, sem sucesso.

Efetuamos, então, um cálculo estatístico do espectro de neu

trons provenientes da RGM, utilizando os níveis do 207Pb observadas

experimentalmente. De acordo com o modelo estatístico, as seções de

choque parciais para os vário* canais de decaimento são:
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•f'V f~
(Ex-Qi)

(2)

onde of(E ) e a seção de choque de formação que excita o núcleo na
l - - -

energia E ; Ti (E) e o coeficiente de transmissão para o i-esimo ca

nal; E = E^C^ ; Q j é o limiar da reação; s e / são o spin e momento

angular da partícula emitida e k é o número de canais abertos. No nos

so caso k = 1.

No nosso cálculo representamos cada linha de neutrons por

uma gaussiana com FWHH = 500 keV, uma vez que essa é a resolução do

expectro experimental. O resultado obtido está mostrado, na Fig.2.

O espectro medido e o calculado estão em excelente acordo.

Pode-se concluir que o decaimento da RGM no Pb ê puramente esta-

tístico.
REFERÊNCIA;

1. W. Eyrich, K. Fuchs, A. Hofmann, U. Scheib, H. steur and H. Rebel,

Phys. Rev. C29, 418 (1984).

TABELA I V

Densidade de níveis do 207Pb

de
Energia (MeV)

Número de níve is
(1) Exp.

0-1
1-2

2-3
3-4
4-5
5-6

0,1
0,4
2
8

32
130

3

1

5

24

32

13

En—

4 I í 1

ri,. 7 umn
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DECAIMENTO ESTATÍSTICO DA RESSONÂNCIA GIGNÜE DE DIFCCO ELÉTRICO NO 2 0 8A>

Hélio Dias (IFUFF) e E l i sa Wolynec (IFUSP)

O estudo do decaiKEnto «fag ressonâncias gigantes nultipolares é una das
principais fontes para a compreensão desses modos fundamentais de excitação nu-
clear. Uma qiEstão de grande interesse no ncnento é saber exato o núcleo dissipa a
energia armazenada nesses modos coletivos de excitacão. A classificação experimen-
tal dos ramos do decaimento cano direto, semi-direto ou estatístico é noitas vezes
airbíquo por não existirem procedimentos experimentais que permitam classificar um
dado decaimento nuclear aomo senão de um particular mecanismo de reação. O que se
tem feito é recorrer a comparações das propriedades médias cbservadas do decaimen-
to com as previsões específicas de modelos de reação. Os desvios das previsões dos
cálculos de Hauser-Feshbach são considerados como evidências de contribuições
não estatísticas da seção de choque medida. No caso particular da ressonância gi-
gante dipolar elétrica (8GE1) as conclusões existentes na literatura' são basea-
das em medidas de espectros de neutrons emitidos por vários núcleos ' . Esses es
pectros são comparados com as previsões do modelo estatístico supondo que a densi-
dade de níveis do núcleo residual possa ser representada por:

p = P Q exp (E^/T) (1)

onde E é a energia de excitacão do núcleo residual e T é a temperatura do núcleo.
Baseado nessa análise conclui-se que para núcleos médios e pesados há - 15% de rea
ção direta(2).

208Analisamos neste trabalho o decaimento da KX1 no Htj utilizando a me
dida do espectro de neutrons emitidos por esse núcleo efetuada por M.E. Tans e W.
E. Stephens . Conforme discutido em outro trabalho que estamos apresentando nes-
ta reunião a equação (1) é totalmente Inadequada para representar os níveis do

ft>. Para a REZ1 no V£>, E = 13.5 MeV e como o lindar para emissão de um neu-
x 207,,tron é 7.4 MeV a máxima energia de excitacão no fb é 6.1 MeV. Cano os níveis do

Fb foram madidos até essa energia de excitacão, efetuamos um cálculo estatísti-
co utilizando a equação (2) da ref. 5 e os níveis do Vb observados experimental
mente. Na equação (2) da ref. 5 utilizamos k = 1, pois o canal de emissão de um
neutron é o único que contribui para o decaimento, una vez que a barreira Coulom-
biana inibe a emissão de partículas carregadas. Cada linha de neutrons prevista pe
Io cálculo foi representada por u m Gaussiana com largura (FWM) de 1.5 MeV, para
simular a resolução do espectro experimental e área igual ã intensidade de neu-
trons prevista pelo cálculo. 0 resultado obtido está mostrado na Fig. 1, juntamen-
mente can o resultado experimental da ref. 4 que é o histograms. 0 acordo entre a
curva calculada e o resultado experimental é excelente, mostrando que o decaimento
da HGE1 no 2 0 8Fb é estatístico.

Outro argumento freqüentemente utilizado para justificar u m componente
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direta no dscaiaento da KX1 i o fa to de a distr ibuição angular dos neutrons emit i -
dos não ser i sotrõpica . A Fig . 2 mostra a distribuiçãD angular dos neutrons emi t i -
dos con energia maior que 4 MeV pela MEL do 2 0 8 « > ( 4 ) . A curva tracejada ê o ajuste
efetuado pelos autores ( 4 ) aos dados experiSBttais ut i l izando f (6) = a + b sen2 e .
0 melhor ajuste fameoe (b/a) = 0 .23 . A curva cheia ê a previsão do nosso cálculo
e s t a t í s t i c o para a distr ibuição angular.

CcncluiitDS que efetuando-se o cálculo e s t a t í s t i c o , ut i l izando as n íve i s
do Pb cbservados experimentalmente, cbtem-se um excelente acordo oom o espectro
de neutrons e com a distr ibuição angular obtidos experimentalmente, evidsnciando
que o decaimento da RGE1 ê e s t a t í s t i c o .
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C0VAR1ANT FORMULATION OF INFORMATION AN THEORY

E. Duering (UNCPBA), D. Otero (CNEA), A. Plastino (UNLP) and
A.N. ProtO (CNEA).

A geometric representation for Information Theory is in-
troduced by recourse to a covariant formulation. The central
tool is the metric tensor, that characterizer the particular
dynamics of a given system and yields the corresponding quantal
invariants. This formulation provides us with a rather powerful
metodology for dealing with the basic elements of I.T., the 'S
(Lagrange multipliers) and the O'S, and may shed light upon
their dual space characteristics.
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POLARIZAÇÃO WO ESPALHMiEHTO ELÁSTICO n-d

fobias Frederico (IEAv) e I.D.G. Vel *-ejbman (IFOSP)

As polarizações constituem uma fonte rica em informações

sobre diferentes aspectos dos potenciais envolvidos. No espalhamen-

to elástico neutron-âeuteron a estrutura multipolar do potencial

N-N foi bastante explorada com o estudo das polarizações.

Apesar da predominância dos estados S, e S , na intera

ção entre dois nucleons em energias menores do que 50MeV,é necessá-
3 3

rio a inclusãp do potencial tensorial nas ondas S.- D., e das com-

ponentes P, para explicar as polarizações de 19 ordem.

As formas pararoetrizáveis.do potencial N-N utilizadas ,

não são univocas, e no sistema nucleon-deuteron, elas são críticas

apenas em observáveis que dependem de S. No estado J =1/2*, estão

concentrados os efeitos "off-shell", já que a interação entre dois

nucleons, na presença de um terceiro próximo, torna importante a in

formação não-assintõtica do par. Isto é o que denominamos de sensi-

bilidade ã matriz T, N-N, "off-shell".

As polarizações de 19 ordem não mostraram uma sensibili-

dade especifica à variação "off-shell", sendo predominante em impor

tância uma boa pararoetrização dos deslocamentos de fase N-N nas

ondas s,- D,, e nas ondas P para essas observáveis.

Recentemente algumas das polarizações de 29 ordem chama-

ram a atenção pela sensibilidade aos efeitos "off-shell" (1,2).

Este estudo procura fundamentar para essas observáveis

que a informação "off-shell" sobre a interação N-N está contida a

penas em uma amplitude ( S) e que os efeitos devidos à não-centrali.

dade do potencial N-N que aparecem nestas polarizações é esgotado
com um potencial com componentes multipolares S • S,- D., P,,
3 3 1 x

(3,
As observáveis que calculamos são C eC para as cor

relações de polarização, K* , K* e K para as transferências de

polarização N-N e o resultado que obtivemos, apesar da simplicidade

do nosso cálculo é bastante satisfatório.
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Calculo de probabilidades de transição com o método semiclássico de

Weyl-Wiqner.

D.Galetti e A.Eiras

A distribuição de Wigr.er(l) tem tido sucesso quando

usada em diversas areas da Física. Por trabalhar com equações envo^

vendo sempre objetos clássicos ( e não operadores ) esta descrição,

usando uma simulação de espaço de fase, e, em certas situações, fá

cil de se interpretar, permitindo uma descrição da dinâmica dos pro

cessos quanticos de colisão em termos de trajetórias (ao longo das

quais os pontos do espaço de fase da referida distribuição se mo-

vem), que possibilita também o cálculo de secçõos de choque(2,3).

Nosso projeto consiste em desenvolver um formalismo

para o calculo Ce probabilidades de transição sm colisões nas quais

os estados inicial e final do núcleo são representados pelas distri

buiçÕHs de Wigner correspondentes, sendo a distribuição inicial

propagada, em primeira ordem, pela aproximação semiclássica da equja

ção de evolução temporal

mapeada pela transformação de Weyl(4)

U

Desta forma, em ordem mais baixa, a evolução temporal B dada por

a**.
', ou, numa forma mais compacta
5 y

r
•I
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onde "O^/^'lv é ° Liouvilliano clássico do problema.
(Amh _ ,

Nesta abordagem, embora a propagação temporal se faça através da so_

lução das equações clássicas de Hamilton correspondentes, a distri-

buição v^vrl*} 9uarda toda a natureza quanto-mecanica do siste

ipa que queremos descrever.

Os sistemas abordados são descritos por um potencial

de oscilador harmônico em interação com uma partícula sem estrutura.

Tal escolha e motivada pelo fato do osciladar se constituir numa

boa aproximação para a descrição de uma serie de movimentos nuclea-

res coletivos(5,6). Desta forma estamos aptos a calcular semiclas-

sicamante a probabilidade de excitação de um grau de liberdade col£

tivo nuclear.

onde TV e TfV são os números quântícos inicial e final do modo col_e

tivo do alvo. Para o oscilador harmônico temos

—)»

que e a Wignèr correspondente a

» L
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Assim a probabil idade de transição 1V-VT1V e dada por

Para o osci lador harmonica

- *1 »T fjdt\ & a Bnergia clássica do oscilador, L|^ é o n-ésimo

polinomio da Lagusrre, e I \^)T> / 8 a c';'-stribuiçao de

Wigner propagada no tempo através das equações de Hamilton.

Atualmente preparamos um programa de cálculo da ev£

lução temporal e da probabilidade de transição
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' l i m i t e Semiclãssico da dinâmica nuclear de um corpo"

O.Galetti e S.S.Mtzrahi, I FT de São Paulo

H.C.Nemes* e A.F.H. de Toledo Piza . DFMA, Inst i tu to de F ís ica , USP

Tratamentos semi clássicos da dinâmica nuclear de um cõrpotêm sido
baseados heurístteamen te na adoção de uma equação de Vlasov com um termo de
colisão t ipo Uehling-Uhlembeck para a transformada de Vfigner da densidade de
um corpo, possivelmente submetida a um processo de mediação t ipo Strutiuscki
(P.Schuck e J.Winter, em Time-Dependent Hartree-Fock and Beyond, Lecture Mo
tes in Physics vo l . 171(1982), p.190; C.Grêgoire e t a i . , GANIl preprints
P-84.05 e P-8^-06, W)
Com o objet ivo de melhor fundamentar o ponto de part ida para esse t ipo de
tratamento, submetemos a equação obtida anteriormente (H.C.Nemes e A.F.R. de
Toledo Piza, Phys.Rev. £27,862(1983» para a dinâmica e f e t i v a da densidade áe
um corpo no l imi te de acoplamento fraco

â transformação de Weyl-Wigner (De Greoí e Suttorp, Foundations of Electrody-
namics, N.Holland 1972). A transformação do comutador (primeiro termo do >±
do d i re i to de ( D ) é imediata e Inclui termos correspondentes ã equação <Je
VIasov, para a Hamilton!ana de campo médio dependente do tempo

0 segundo termo i d i r e i t a de Cl) representa os efe i tos de corre la-
ções para o campo médio e fe t i vo e para a evolução temporal das probabilida -
des de ocupação p ( t ) . A contribuição correspondente á ê le para a transforma-
da de Wígner do lado esquerdo, f w ' p , q ) , é
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Os operadores diferenciais l y^ r S /Lu ̂  £— _£— — Z - _£. J agem respecti-

vamente sobre os fatores do integrando assinalados com os índices de A t t y,;

ITtp»1i PA'VJ.) ê a transformada de Weyl do potencial de dois corpos antis-

simétrizado i r l< . i *C í (H ' }? (2 -2 ' l - F ( ( - i < ) f Í 2 - l ' ) 3 : • função de
Green de campo médio *£(${% , pi*i'i ; tV) provém da evolução ten;
poral dada pelo termo que contem a contribuição de Vlasov. Em ordem mais bai-
xa de h ela é

oivde as funções p . (0 e q.( t ) sio soluções das equações clássicas de Hamiltcn
para a transformada de Weyl h (p.q) da Hami 1 toniana de Hartree-Fock (1° termo
ã direita de ( l ) ) . Essa função de Green implementa, no limite semi class ico, o
caráter não Harkoviano de ( I I I ) . Em ordem mais baixa de h, essa expressão se
reduz â integração temporal de um duplo parêntests de Poisson com um desloca-
mento temporal interno produzido por g. Tal forma é conhecida da teoria cinê-
tica de sistemas clássicos (A.Akhiezer e S.Péletminski, Les Méthodes de Ia
Physique Statist'-que, MIR(Hoscou) 1980, pag.28).

Este desenvolvimento não depende de hipóteses sobre a extensão ou
homogeneidade do sistema. Suas limitações decorrem apenas da hipótese de aco-
plamento fraco embutida na forma de partida ( l ) da integral de correlação
(colisão).

*Com apoia da FAPESP
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Fragmentação Inclusiva em Reações de Tons Leves e Pesados

com E/N > 20 Me/

M.S. Hussein

Instituto de Física,

Universidade de São Paulo, São Paulo

R.C. Mastroleo

Instituto de Estudos Avançados - CTA

São José dos Campos

Uma classe de reações nucleares que recentemente tem

atraído bastante atenção é aquela onde ocorre a fragmentação do

projétil. Essa fragmentação pode ser identificada pela deteção

de pelo menos unfragmento do projitil ( o espectador ) próximo

ao angulo de "grazing" e cujo espectro de energia tem seu pico

próximo i velocidade do feixe incidente. Em termos de medidas,

o aspecto mais simples desta reações, tanto experimental como

teoricamente, é a determinação da distribuição de energia e/ou

distribuição angular somente do espectador. 0 objetivo desse

trabalho é desenvolver uma formulação simples e direta desta

teoria de forma a obter-se essas distribuições através de

culos numéricos mais simples do que aqueles usados anteriormeji

te por outros autores* '.

Na notação que já se tornou convencional, a reação i

descrita como

a+A —• b+x+A* -• b+x
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onde somente o fragmento b i detetado e x(participante) i o

fragmento que colide com o alvo A. Dessa forma, o espectro de

energia do espectador em função do angulo de espalhamento (su

poé-se b interagir elasticamente com o alvo) oode ser escrito

como )

dnbdEb hva

como

onde a notação (|> significa que a integração é feita somente

nas coordenadas da partícula b; x e x são as funções de
a b

onda óticas de a e b; •. é a função de onda do projétil e U .

é a parte imaginária do potencial óptico do sistema particj^

pante (x) - alvo(A). Assim, <P|W|P>representa grosseiramente

a secção de choque de reação de x com A. Essas funções de

onda podem ser calculadas explicitamente usando-se a aproxima^

ção de WKB. Os cálculos numéricos estão em andamento e os re

sultados preliminares são bastante satisfatórios.
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TEORIA SEMI-CLASSICA COM ABSORÇÃO

M.S. Buesein e M.P. Pato

Instituto de Ffsica da Universidade de São Paulo

Caixa Postal 20516

São Paulo, SP

Nós demonstramos que se descrevermos a absor -

ção no canal elástico pela parametrização de Ericson da fun -

ção reflexão n(A) * [exp í̂ jp) + l]"1 , então as amplitudes

de espalhamento f— em ângulos positivos (+) e negativos (-),sa

tisfazem às equações

I íexp ij (A - i §§•)] + 1} I/sen 6 f(6)] = /seTTF fí<6)

onde f« são as amplitudes de espalhamento pelo potencial, sem

absorção, em ângulos positivos (+) e negativos (-). Soluções

das equações acima podem ser construídas usando-se a função de

Green do operador {exp íj (A - i |x)] + 1). Isto leva a fór-

mulas deduzidas antes, de um modo diferente, por Frahn e

usadas por ele para o calculo do espalhamento no caso de uma

função deflexão monótona. Num tratamento alternativo nós re -

solvemos essas equações empregando técnicas de expansão para

obter fórmulas mais gerais válidas também para função deflexão

I com arco-íris. O resultado principal do nosso trabalho é mos

trar que supondo absorção forte é possível calcular a amplitu-

de de espalhamento como

f " £SCo + £

onde fSCo • a amplitude de espalhamento no limite sharp cut-

, off, com ou sem arco-íris, e f é uma função que dá as corre -

; ções smooth cut-off â amplitude sharp cut-off.

jj - Referenda:

i
i D W.E. Frahn and D.H.E. Gross, Ann. Phys. 101 (76) 520.
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O ACOPLAMENTO QUASICLUSTER-VIBRAÜOR
APLICADO A ISOTOPOS IMPARES DO Zn

LAERCIO LOSANO*

Instituto de Física da Universidade de São Paulo.

e

HÉLIO DIAS

Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense

Em nosso tratamento para o acoplamento quasi-par

tícula-cluster-vibrador (ACQPV) *• ', na descrição de núcleos

esféricos ímpares com ambas camadas abertas, consideramos uma

abordagem simples para os problemas decorrentes do uso do

1 formalismo da BCS. A base é truncada em energia, da forma

usual, a conservação do n9 de partículas e a eliminação dos

estados espúrios são tratados com técnicas simples^ '.

Apresentamos uma comparação entre os resultados

obtidos com nosso tratamento e os obtidos com QCVM' ', uma

abordagem bem mais sofisticada.

. Os cálculos para os isotopos ' ' ' Zn foram

\ efetuados com os seguintes valores para os parâmetros:e(f7/2)

; - e(p3/2)- 0.76 MeV, e[pl/2)-eíp3/2)- 1.08 MeV, ftw2»1.20 MeV,
1 G-0.40 MeV, a*0.81,e com SDI para a interação residual.

I Na fig.l os espectros calculados (THE) são com-

parados com os experimentais (EXP) e com os calculados na

; ref.(3) (QCVM); no caso do Zn (n«3) o expectro calculado

{ com um cluster de 3 partículas (EXATO) é também apresentado.

] Em todos os casos a dimensão do espaço não excedeu a 104 ve-

» tores, enquanto que em um cálculo de shell m o d e l ^ chegou a

í aproximadamente 2.000 vetores.
í Observamos que, considerando a simplicidade do

j tratamento usado, os resultados são satisfatórios. A densidade

Em afastamento do Departamento de Física da Universidade
Federal da Paraíba (CAPES/PICD).
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de níveis, a ordenação dos spins, e a energia dos 3 primeiros

estados estão em razoável acordo, porém a energia dos demais

estados estão excessivamente elevadas. Estes na maioria con

tem uma forte componente de 3 quasipartículas. o que indica que

tal desvio passa ser corrigido com inclusão do efeito de

"blocking"(5).

Devemos ressaltar que para alguns estados as cor

reções incluídas com QCVM implicam num desvio maior, e para a

maioria deles estão superestimadas; ainda que o nosso resulta-

do para o Zn é tão bom quanto o obtido com QCVM.

Encontram-se em fase de conclusão os cálculos das

probabilidades de transição, bem como, os cálculos com a inclu

são do efeito de "blocking".
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O MODELO DE CAMADAS E O "BAG MODEL"

T.A.J. Marls e Gastão Inácio Krein (UFRGS)

RESUMO:-

Estudamos num modelo simples a validade do mo-

delo de camadas nuclear para nucleons com estrutura de quarks.

A estatística de Fermi dos quarks implica em correções ao movi

mento de partícula-independente no núcleo que dependem do ta_

manho do nucleon; para "bags" pequenos as correções são peque-

nas, tornando-se catastróficas para "bags" com raios maiores

do que 1.2 fm.
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kr resultante úo decaimento do or . Essas medidas
36 18

teriritirai e s t a b e l e c e r e tamfre» c o n f i r r a r os s p i n s n u c l e a r e s de

• Igorvs n í v e i s . »s r a z o e s c é m i s t u r a v u l t l p o l a r p a r a a l g u n s

t r a n s i ç õ e s ta«-beir f o r a * o b t i d a s . P r e t e n d e m o s a q u i » a p a r t i r do

a c o p l a n e n t o fle d o i s b u r a c o s c e n e u t r o n s d e V a l e n c i a a ur c a r r o
12)

vibracional quadruoolar («odeio unificado ) reproduzir esses

r e s u l t a d o s .

Nesse modelo» a hawi Itoriara Que d e s c r e v e o slstera e'

H * H s p + H v i b * H i n t + H r e s ^

onde H des c r e v e as p a r t í c u l a s de Valencia lou buracos)» os

auais te» acesso aos estados c r é d i t o s pelo « o d e i o fie cawatfas.

H w i b d e $ c r e v e ° camco vicracicnal quadrupolar p r o d u z i d o pele

caroço* ^-jnt r e p r e s e n t a a interação part i c u l a - v i b r a d o r . Cciro

temos dois buracos» devemos levar eu conta a forca residual

entre elas» ^ r » s representa essa Interação residual a cual

a p r o x l r a m o - 1 * por u«a força de en.oarelhawento.

Os o p e r a d o r e s qwadrupolar e l é t r i c o e dipolar

magnético consisted de duas partes» uma d e s c r e v e n d o a parte

associada as p a r t í c u l a s e a outra associada com o v i b r a d o r .

A razão de mistura < ( E 2 / M 1 ) pede então ser calculada

através da relaçio

« E t / U ) . 0,885. EY.D co. D , ̂  f ^ (I,

onde E • E^ - (f t a energia da transição em Mev« Cs níveis

de energia obtidos podem ser enco n t r a d o s na figura 1. No nosso

c/lculo» a p r o b a b i l i d a d e et transição B ( E ? ) da transição

2\*0* / C O ? ? e 2 b 2 C9(E?> exper iirental • C , C 3 « C » 0 t ( 3 )

e as razoes de irlstura A ( E 2 / M 1 ) das t r a n s i ç õ e s 2* •* 2* e

• • 2 '
2 • ? sao dadis r e s p e c t i v a m e n t e por 0» 6 ? e - O » 8 0 (es valores
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experimentais sao 52+ -* 2* *
 0 > 8 0 t 0* 0 3 *

M\ 2 ]

« 2 * ^ 2 * = - l t O 5 t C » C 3 l ' ) .

f p o s s í v e l e x t r a i r - s e u v a r e g r a de si n a l p a r a o 6 os

t r a n s i ç ã o 2 + 2 atrave's de u t a e x p r e s s ã o a n a l í t i c a c o t bas e

n o s t e r m o s p e r t u r b a t i v o s e» o r c e m v a i s b a i x a d o s e l e v e n t o s de

m a t r i z r e d u z i d o s de < ? ) . Cs t e r m o s de o r d e m m a i s b a i x a aue

c o n t r i b u t e p a r a os e l e m e n t o s de iratriz < 2 ||M(E2)||2 > sac

r e p r e s e n t a d o s o e l o s d i a g r a m a s C a d o s na f i g u r a 3 a . Na f i g u r a ?b

sao m o s t r a d o s os d i a g r a m a s c o r r e s p o n d e n t e s a o s t e r m o s de orce»

« a i s b a i x a Q u e c o n t r i b u e * p a r a os e l e m e n t o s de m a t r i z
<2*||«(M1)||2*> .

C a l c u l a n d o - s e o's t e r m e s da s e r i e p e r t u r b a t i v a

c o r r e s p o n d e n t e s a e s s e s d i a g r a m a s » no c a s o g e r a l eu q u e as duas

p a r t í c u l a s leu b u r a c o s ) e s t ã o e m p a r e l h a d o s no e s t a d o de

" s i n g l e - p a r t i c l e " cie sp i n j f p o d e - s e e s c r e v e r o q u o c l e n t e D de

(2) a p e n a s C O I T O f u n ç ã o dos p a r â m e t r o s do iro.de Io

c Q s p

C01>

sp 5a hB v
eeff eeff / - Aj(Zhu-AJ)eeff

o n d e ij e o " p a i r i n g g a p " * Q J i o w o w e n t o de o u a d r u p o l o
J 5 p5 p

e l é t r i c o de "s Ing le-Par t ic le" e 9j * ~T~ onáe u*'' é o m o m e n t o

ce (íipolo r a g n e t i c o ce " s i n g l e - P a r t Ic le"t

Da e x o r e s s a o a c l ^ a r p o d e - s e n o t a r c ue o sinal de i
Q s p

P a r a j> i t a a d o p e l o sinal de C f f .1 (de f a t o » a e x p r e s s ã o
Sr-9SP

O ) e o b t i d a s u p o n d o - s e cs aprox iiraoos t c a n c e l a « e n t o s ties t e n r o s

de o r d e m s u p e r i o r » os e u a l s o c o r r e m no l i m i t e de J g r a n d e ' '),

t v a l i d a d e d e s t a r e g r a p a r a s i n a l de 6 e' v e r i f i c a d a

p a r a c > > Bkr • Iso'topos p a r e s se Cci' '.
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MASTER COM EFEITOS DE MEMÓRIA

Salomon S. Mizrahi, Sergio A. Carias de Oliveira (IPT-SP) e

Jose Roberto Brinati (UPRJ)

Considerando um particular subsistema^ (sobre

o qual centramos o nosso interesse) caracterizado por uns poucos

graus de liberdade e imerso num reservoir §1 constituído de osc^

ladores harmônicos, o tratamento usual na aproximação de Markov

(o tempo de relaxação do reservoir é considerado nulo) leva a

uma equação "master*1 escrita na forma de uma equação diferencial

de primeira ordem no operador estatístico reduzido. No entanto ,

um tratamento mais realista mostra que é necessário levar em con

ta a finitude do tempo de ralaxação do reservoir e nesta situa -

ção a equação "master" obtida é dada na forma de uma equação in

tegro diferencial:
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onde os ^K,| são operadores do sistema jQ , Ljr IH*̂  ] | o " su -
peroperador" Liotfcrilliano, tfv- são as constantes de acopiamento
entre sistema e reservoir e 3«j(H') = ̂ V,-fH')Í5 ^ = Tr p« v4-«-i')vj
onde os kxil] são operadores do reservoir e O— é o operador
estat ís t ico de reservoir no equilíbrio.

Diversos problemas previamente tratados na apro
ximação de Markov podem ser agora abordados de forma mais exata
permitindo verificar a influência dos efeitos de memória. 0 mét£
do de transformadeL de Laplace é usado para a solução da equação (1).

"Simulação tipo Honte Cario da fragmentação do Carbono em Alta Energia"

E.Moeller, M.C.Nemes e O.H.E.Gross

Hahn-Meltner Ins t i tut flir Kernfershung, Berl in

A fragmentação de núcleos pesados após o bombardeamento dos

mesmos com protons de a l ta energia é um processo bastante complexo. A com

preensão do mecanismo de reação envolvido está essencialmente ligada ã quês

tão de como os vários fragmentos emergentes se relacionam entre s i , de como

interagem antes de « t ing i r o detetor. Embora essa Informação detalhada não

possa ser obtida a par t i r de medidas incluslvas existem evidências experimen-

tais de que a fragmentação dos núcleos pesados é principalmente uma fragmenta

ção de mui tos corpo» e não um processo evaporação/fissão como se pensava :

Por exemplo, o pico nos espectros inclusive* de fragmentos ocorre uma posição

| que não corresponde ã aceleração devido ao campo coulonblano de um segundo

| (grande) fragmento.

f fmra se obter um entendimento mais profundo desse processo seria ú t i l medir -

i se canais exclusivos das reações- Para núcleos muito grandes Isto é quase que

| impossível. No entanto, para um núcleo pequeno como o Carbono, existem proje-

| tos em Berkeley de se medir canal» exclusivos na reação ?-\ C em a l t a
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energia. Assim motivados, fizemos U M si mil ação tipo monte Cario dessa resi

ção dentro do contexto de UM «odeio estatístico . EstudaMos a influência da

i n te raõo Coulomb i ana nos espectros de energia dos fragMentos. Fig.l mostra um

caso típico. A interação CouloMbiana dos fragMentos se Manifesta HUM "shift"

da posição do pico do espctro COM relação ã distribuição Ma»* 11iana. Se o

núcleo for mais pesada que o carbono, haverá igualmente um aumento na tenpe -

ratura efetiva do espectro. Correlações angulares e de energia entre as par

tículas nos vários canais refletem o efeito Coumoobiano de forma mais drama -

t i ca, como era de se esperar. Na fig.2 vemos uma correlação angular entre as

várias partículas do canal - 0* P*r*«
modelo estatístico e detalhes deste cálculo se encontram n» ref.

L t * <X P etros do

Referências

(1) G.D.Westfall et ai Phys.Rev.CI 7,»3*8(1978)

(2) E.Hoelter, H.C.Nemes e D.H.E.Gross, preprint
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O HODElG SlhPLETiCO DAS OSCILAÇÕES NONOPOLARES

H.M.B.H. de Oliveira* e E.J.V. de Passos

Instituto de Física da Universidade de São Paulo

De um ponto de vista fenomenotõgico, as ressonâncias gi-

gantes, monopolares são um modo de respiração do núcleo. Os estados

que descrevem a contração e expansão do núcleo são:

«- ' T o ^ ^ (1)

onde I T O ? i a função de onda do estado fundamental e E> o opera-

dor de dilatação,

£«JLI
2 x-

Esse operador, juntamente com o raio quadrãtico médio e

a energia cinética

2 7 -j. -L '
(i)

são os geradores do grupo Sp(2,R)

Se ^ o ~ ^ e u m estado de peso mínimo, os estados (I) es-

tão definidos no espaço de uma representação irredutível do grupo

Sp(2,R), que será identificado com o sub-espaço coletivo. Funções

de onda e níveis de energia são calculados diagonalizando a hami1 -

toniana de muitos corpos nesse sub-espaço.

Construímos uma base no sub-espaço coletivo do modo usu-

al, definindo os operadores de levantamento, abaixamento e o opera

dor de peso :

onde O,\ {y.) eO^UyS) são os operadores de criação e aniquilação de

um quanta de oscllador de comprimento fc> ( Kl indica as direções

no espaço e v os estados). 0 estado de peso mínimo é um auto-estji

do de C e é aniquilado por A,

onde o auto-valor 1( é o índice da representação irredutível do

grupo Spt2,R).

•FAPESP
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Vamos c a l c u l a r as energ ias do modo monopolar para o He,

0 e Ca, tonando para14^7 um determinante de S l a t e r de funções

de onda do o s c i l a d o r harmônico e a h a m i I t o n i a n a Skyrme I I I . Para o

c á l c u l o dos elementos de m a t r i z de H na base I A ^ vamos u t i l i z a r

o método da função g e r a t r i z

Também invest igaremos c e f e i t o das c o r r e l a ç õ e s do estado

fundamental nas regras de soma e se essas c o r r e l a ç õ e s podem ser e£

tendidas como c o r r e l a ç õ e s de RPA.

(1 ) J . Broeckhove and P. Van Leuven - Phys. Rev. C 29 (19d<0, £28

DINÂMICA OE COLISÕES NO MODELO DE JAYNES - CUNNINGS

Marta Lenardon Corradí Rabello* e A.f.R. de Toledo Piza

Instituto de Física, Universidade de São Paulo

Considerando a hamiltoniana exatamente solúvel

(v. N.8. Narozhny et a i , Phys.Rev .A 23 number I , 236(198i))que caracteriza o nw

delo de Javnes - Cunmings para a interação da radiação com a matéria, analisa-

mos a evolução temporal de quantidades interessantes«*»>* - inversão atômica e

&f\ - Inversão atômica intrínseca) do sistema que ela descreve, para uma condj_

ção inicial na qual o modo normal do campo de radiação quantizado se encontra

num estado coerente(v. H.M. Nussenzveig, Introduction to Quantum Optics-Gordon

and Breach Science Publlshers-1973).

Para Isso, utilizamos primeiramente que o estado que descreve o sls-

tema( l *> ) pode ser escrito segundo a decomposição nos estados naturais(v.

E. Schroedinger, Proc.Camb.Ptill.Soc. 31 • 555(1935))

x
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conjuntos de vetores ortonormais no espaço do sistema de

dois níveis e no espaço do modo normal do campo de radiação respectivamente e

os «*;(*> são amplitudes reais.

Podemos então obter a evolução temporal deflUff) ,\-Qjví>e \

consistente com

e investigar as informações dinâmicas daf obtidas. Resolvendo as equações resul

tantes numa aproximação de campo medi o(0̂ .(4.') « O ) e calculando perturbativamert

tecutO (v. Harta Lenardon Corradi, Tese de Mestrado, IFUSP, 1984), se obtêm

tipicamente os comportamentos mostrados na figura 1.

Essa análise, além de reproduzir os comportamentos interessantes ca -

racterísticos da quantidade <^»>* mostrados na referência de Narozhny, indica

que uma outra quantidade <Sy>* - valor médio da projeção de spin na direção

do vetor de polarização - é crucial para o entendimento desses mesmos comporta-

mentos.
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MOMENTOS ELETROMAGNÉTICOS NOS ISÔTOPOS DE ESTANHO

Nelson Rabelio Júnior* e Hideaki Miyake

Instituto de Física, Universidade de Sio Paulo

Fizemos um cálculo sistemático das probabilidades reduzidas de transj_

çio E2 e Ml e momentos de quadrupolo elétrico e dipolo magnético na primeira ca_

mada ativa dos isôtopos ímpares de estanho(A-113-123).

0 modelo utilizado trata o núcleo ímpar como uma quasi-partfcula aco-

plada a um núcleo par com estados vibracionais de um e dois fonons 2 obtidos

pelo método BCS+RPA. Este modelo nuclear se mostrou bastante satisfatório na

descrição de várias outras propriedades dos isôtopos de estanho(v. A. Mizukami,

H. Miyake e K. Hara, Rev. Bras. Fís. £ - 1978 - 63*) e, de acordo com ele, a

função de onda de um estado com momento angular j,m de um núcleo ímpar ê apro>u.

mada por

m ri.

d
ondeVkir\ é a componente de quasi-partícula,'^1/* é a componente de quasi

partícula acoplada a um f onon, Vkw.^ é • componente de quasi-partícula acoplada

a dois fonons e l'U^ é o vácuo das quasi-partículas e dos fonons.

Um exemplo dos resultados obtidos é mostrado na tabela abaixo.

MS

«

US

h
\

Si

Si

A*-

%

^ \ .

a Ao

,<^ . Vi

O,OJAO

Ao^jõs

* , «

o,cAxx

O.IM

AOA

. Nesta tabela, os valores dos B(E2) são dados em unidades de eeffm e
os índices inferiores indicam qual componente da função de onda foi considerada

no respectivo célculo. Essa apresentação possibilita avaliar facilmente a impo£

tância relativa de cada uma dessas componentes.

*CNPq/CAPES
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Com a* ovai* obtém** uma taita<tMa V* da ondm de unidade* de Kiev.

EnooniAa-*e atuafmmt* na íl.S.P. lapndo Dauiommmvto,
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CXLCULOS DE MISTURAS MULT1POLARES 6(E2/H1) ATRAVÉS DO MODELO DE ACO
PLAHENTO QUASE-PARTTCULA-VIBRADOR PARA OS NUCLEUS DE 1Z7Te e 129Te

Maristela Olzon M.D.de Souza4, Hélio Dias e Rajendra N. Saxena"

Recentemente, foram obtidos resultados experimentais de «(E2/M1)
127

para quatorze transições gana no núcleo de Te (até ã energia de
HSSkeV) e para dezesseis no núcleo de Te (até a energia de
1843keV) através da técnica de Correlação Angular Y-Y • * partir

127 129

do decaimento 6" do Sb e Sb, respectivamente. A partir destes
resultados foram feitos cálculos para 6(E2/M1) para transições gama
entre níveis de paridade positiva, através do modelo de acopiamento
quase-partTcula-vibrador, supondo que este realiza vibrações harnrô
nicas.

Os três primeiros nTveis dos dois núcleos foram bem reproduz^
dos, contendo uma componente de partícula única predominante. Para
os estados de energia mais alta as contribuições coletivas são ba±
tante significativas.
** Esses resultados foram apresentados na V e VI reuniões de FTsj.

ca Nuclear (1982 e 1983)

4- Universidade Federal de Sio Carlos, São Carloi-SP.
* Universidade Federal Fluminense, N1tero1-RJ.
x Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Sio Paulo-SP.
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Com relação aos resultados obtidos para 6(E2/M1), de modo ge-
127

ral, pernitiram concluir que para o Te, as amplitudes das fun-
ções de onda obtidas resultaram numa contribuição coletiva superes
timada nos elementos de matriz de 6(E2/M1). Para o núcleo de Te,
o resultado foi no sentido de contribuições coletivas» nos elemen-
tos de matriz, subestimadas. 0 fato de vários dos nTveis experimeit
tais deste núcleo não apresentarem spin e paridade bem definidos
dificultou a análise e assim, os resultados teóricos se ajustaram,
de modo geral, de uma forma menos satisfatória do que no caso do
1 2 7Te.
Referências:
1) Hélio Dias, Tese de Mestrado, IFUSP/SP (1977).
2) Maristela Oizon M.D.de Souza, Tese de Doutoranento, IPEN-CNEN/

SP (1984).
3) Bohr, A. e Mottelson, B.; Mat.Fys.Medd.Dan.Vid.Selsk, ZU no 16,

(1953).
4) Souza, Maristela O.M.D. e Saxena, R.N. - "Directional Correla-

- tion Measurements for Gamma Transitions in 1Z Te" (enviado para
publicação em "J. Phys. 6.: Nucl. Phys".
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MEDIDAS PRECISAS DE ESPESSURAS DE ALVOS ESPESSOS SOBRE SUBSTRATOS POR RE-
TROESPALHANENTO DE RUTHERFORD

J.C.Acquadro (IFUSP), E.F.Chagas (IEAv), R.Liguori Neto (IFUSP), P.R.S.Go
mes (UFF), N.Carl in Filho (FAPESP) e M.M.Coimbra (FAPESP)

Aplicamos com sucesso o método de retroespalhamerj
to de Ruther ford para medidas de espessuras de a lvos r e l a t i v a ^
mente grossos K dezenas a centenas de tig/cm*) sobre s u b s t r a -
tos bastante espessos, no l a b o r a t ó r i o P e l l e t r o n da USP. Este
método permi te a obtenção das espessuras destes a l v o s com pre
cisão da ordem dé -5S, o que é extremamente ú t i l em d i v e r s a s í
reas de F í s i c a Nuclear como, por exemplo, em espect roscop ia
gama.

As f i g u r a s 1a e 1b mostram como o retroespalhamejn
*to de Ruther ford pode ser empregado para e s t a f i n a l i d a d e .

Fig.Ia Fig.1b

Partículas do feixe, com energia E , que incidem sobre o sub£

trato e são retroespalhadas em sua superfície, emergem com e

nergia E*. Partículas do feixe, com mesma energia incidente,

mas que atravessam um alvo com espessura x antes de serem re

troespalhadas na superfície do substrato com energia E - AEX
emergem com energia E". A diferença de energia AE • E* - i*

i dada pela expressão ':

x •
E-E.

dE
as E-K(EO-

onde

K - 1 - 2mM d - cos eCM>
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onde dE/dx i o poder de freamento no Material do alvo e m e M
são as massas do projétil e do substrato, respectivamente.

Medindo esta diferença de energia A E , utilizando
os valores de poder-de freamento encontrados na literatura '
e utilizando um programa de ajuste polinomiai, obtém-se a es-
pessura do alvo.

Utilizamos feixes de 1CO de baixa energia e o in-
cidimos inicialmente sobre o substrato. As partículas ret roe is
palhadas são detetadas por um detetor barreira de superfície
a ângulo bem traseiro. Posteriormente, irradia-se a face do
alvo. Com uma rigorosa curva de calibração e com os dois espe£
tros obtidos determina-se o deslocamento da energia máxima das
partículas do substrato. As figuras 2a e 2b mostram os espec-
tros obtidos com a incidência do feixe sobre um substrato de
Pb e sobre um alvo de Co. Para uma melhor determinação dos pcm
tos de sela nestes espectros graficamos suas curvas diferenciais.

i,
o
u

0

1
•

v^ 200
CANAL

Fig.2a Fig.2b

Alvos de s»Co, ^ - - • - » » T Í e >'-»B, sobre substra
tos de Pb e Ta, com espessuras entre 30 e 500 yg/cm2 foram me
didos com precisão da ordem de 5%. A maior fonte de imprecisão
são os valores de dE/dx.

REFERENCIAS

1. W.K.Chu, J.Kayer and M.Nicoiet - "Backscattering Spectrometry" - Aca -
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CONSTRUCT DE UMA CÂMARA DE IONIZAÇAO SENSÍVEL A POSIÇÃO

N. Added*, A. Szanto de Toledo, N. Carlin Filho4,
M.H. Coimbra*, E.M. Szanto, J.A. Pena-Brage, V. Guimarães*

Departamento de Física Nuclear - Instituto de FTsica
Universidade de São Paulo

As câmaras de ionização começaram a ser desenvolvi-

das para substituir os detetores de barreira de superfície fi-

nos fia obtenção do sinal de AE, pois com o aumento do número

de massa dos resíduos de evaporação esses detetores passaram a

ter a necessidade de ser muito mais finos, o que acarretou uma

certa dificuldade na produção dos mesmos.

Aproveitando o fato de que geralmente uma câmara de

ionização pode abranger uma abertura angular maior do que um

detetor de barreira de superfície foram desenvolvidos vários

métodos para a obtenção de um sinal associado a posição de in-

cidincia da partícula ionizante. Fios resistivos ou detetores

de barreira de superfície sensível ã posição podem ser usados.

No nosso trabalho optamos por um dos métodos mais

recentes, que se trata da divisão da placa coletora (anodo) em

duas placas dentadas em forma de triângulo e isoladas (ver fi-

gura).

FAPESP
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Como se pode avaliar na figura acima, as cargas co

letadas nas placas PI e P2 são sempre diferentes para duas /

trajetórias diferentes. Depois de estudarmos as várias fun-

ções que poderíamos usar para avaliar a posição da partícula

ionizante, ou seja, procurar aquela onde os sinais de posição

possuíssem a maior diferença (a função tem a maior derivada),

chegou-se a conclusão que a melhor era:

01 - Q2 • onde: X - posição
p/X) = Ql- carga coletada em PI
v Ql + Q2 Q2~ carga coletada em P2

Estamos na fase final de testes da câmara de ioni-

zação. Conseguimos chegar a uma resolução de aproximadamente

3 a 5% em energia (4AE/AE) e 4t em ângulo (46/9). Contudo airi

da esperamos melhorar estas marcas homogeneizando o campo en-

tre as placas e a grade colocando divisores de tensão.

REFERENCIAS:
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DESENVOLVIMENTO DE UM CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO PARA UM CANHÃO DE ELÉ-

TRONS QUE SERÁ USADO NO ACELERADOR LINEAR DO IFUSP E NO INJETOR DO

ANEL DE ARMAZENAMENTO DO LABORATÓRIO NACIONAL DE RADIAÇÃO SINCRQTRQNICA.

A.L. Bonini e J.B. Dyrjawoj (IFUSP)

O canhão de elétrons tem como objetivo fornecer um feixe de

elétrons com energia de 100 keV com uma faixa de corrente de D niA a

10 mA no modo continuo e até 200 mA no caso de ser pulsada ou mista.

O canhão ê uma válvula triódica cuja construção será execu-

tada nos laboratórios do Acelerador Linear do IFUSP; o corte da válvu

Ia pode ser visto na fig. 1.

O circuito de polarização consiste de dois blocos princi-

pais: um bloco quente, onde ficam as fontes de tensão da grade, do fi

lamento e do pulsador; o controle e medições são feitas por um micro-

processador. O segundo bloco é o lado frio do controlador, no qual um

operador ou um computador fornecem as tensões de referência ao micro-

processador que são transferidos ao microprocessador do lado quente

via fibras óticas as quais isolam da diferença de potencial de 100 kV

estabelecida entre os dois blocos. Um diagrama de blocos das duas par

tes pode ser vista nas figuras 2 e 3.

Figura 1 - Vista lateral em corte do canhão de elétrons.
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Figura 2 - Diagrama em blocos do lado quente
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Figura 3 - Diagrama em blocos do lado frio
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MEDIDAS DE ESPESSURA DE ALVOS POR ABSORÇÃO DE RAIO-X

M.I.C. Cataldi e M.N. Martins (IFUSP)

Este trabalho foi projetado para medir a densidade superficial de a l -
ves (> lmg/cn ) utilizando a aparelhagem existente no Laboratório do Acelerador Li
near do IFUSP.

Quando um feixe de raio-x passa através de usa fina oanada de matéria,
una fração d l / l é absorvida do raio incidente. Essa fração é proporcional ã espes
sura da «m«mfa dx.

d i / i o = - udx

onde a constante de prrf rerritonaiidadp, u, é o coeficiente linear de absorção. Inte
grando essa equação texonos:

i
\ I/IQ = exp ( - vx)

sendo: I, a intensidade do feire incidente com o alvo; IQ, a intensidade do feixe

incidente sem alvo e x, a espessura do alvo.

A intensidade I pode ser escrita como: I = B hv, onde B é o núsero de

fótens que atravessaram o naterial por unidade de áxea e por unidade de tempo, e

hv é a energia do fóton. fi conveniente escrevemos o coeficiente linear de absor-

ção, vi, cano U/P , denominado coeficiente de absorção. Neste caso teremos:

B/BQ = exp (- we)

ende e é a densidade superficial do alvo expresso em g/cm .

A parte experimental consiste, basicamente, de três etapas: a nenta-

I
gon do sistema eletrônico, a montagem da mesa onde colocamos a fonte e o alvo e
finalmente a análise dos dados.

Os módulos eletrônicos utilizados nesta experiência foram un detec-
tor de germânio hiperpuro de raio X, un pcé-amplificar, um amplificador, una fen-

'. te de alta tensão e um multicanal ("Series Memacy unit"). 0 esquema experimental

\ é mostrado na figura 1, sendo que o osciloscópio serve para testar o sistema.
A fonte calibrada de raio-X (241Am, 6 00o, 1 3 3 B a , . . . ) , e o alvo são

fixados no colimador oaifoime mostra a figura 2. A blindagem de Cu que envolve o
"end-cup" tem cano função atenuar o findo proveniente de fontes externas. O col i -
mador é um bloco de Pb com un orifício central de aproximadamente 2nm, este é a l i
nhado com o detector de tal form que o feixe incida no centro do detector.

O feixe de radiação emitido sem alvo, é coletado pelo detector for-
mando un espectro no multicanal. 0 tempo de exposição da fonte radiativa depende
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da precisão desejada nas medidas, caro taitbém da intensidade do pias. Repete-se a

experiência usando o alvo. A densidade superficial (e) pode ser determinada compa-

rando-se as áreas dos picos dos dois espectros. For exemplo, para uma fonte de
57.C b e u n alvo de Bisnuto obtivemos, em 20 horas, os valores abaixo:

energia
(keV)

6,403

7,057

(ji/plg/cm

406,744

318,176

Bo

92.659

18,048

%

361

197

B

40.300

10,061

°B

270

164

(o) mg/cm

2,05

2,01

(o ) mg/cm

0,02

0,06

O valor médio para a densidade superficial , neste caso, é de :

e =* (2,05 ± 0,02) mg/cm2

Com esse trabalho é possível determinar a densidade superficial cem

uma precisão de até 1%.

DETItTOR I f í í * * ^ Knn

*^

FOMIE DE
ft IT d TENSÃO

Tip
2—•

—S-~J
1

oicuoscóno

OffTc»

[ J CO LI "1 ODOR

Fig. 1 - Esquema doe módulos eletrônicos. Fig. 2 - Esquema da mesa onde é oo
locado o alvo e a fonte.
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APLICAÇÃO DO FILTRO DE WIENER EM NEUTRONGRAFIA

VERGINIA REIS CRISPIM *

JOHN DOUGLAS ROGERS

PROGRAMA DE ENGENHARIA NUCLEAR - COPPE/UFRJ

CAIXA POSTAL 68509 - 21.944 - RIO DE JANEIRO/RJ - BRASIL

A imagem espacial formada numa neutrongrafia ê al-

tamente afetada pela própria característica randômica no proces-

so de registro da imagem com neutrons. Existem diversos métodos

para melhorar a qualidade dessa imagem que visam estimar sempre

as características do ruído adicionando a ela. Geralmente, o rui

do é admitido como dependente do sinal e tem uma variância pro-

porcional ã potência da densidade ótica do filme.

Objetivando restaurar a imagem neutrongrãfica de

uma fenda infinita com largura de 43jtm, definida entre paredes

de Cádmio, este trabalho consiste em aplicar a técnica de filtra

gem ótima, como um dos métodos capazes de melhorar a qualidade

dessa imagem, através do uso do FILTRO DÊ WIENER.

Um procedimento de simulação é realizado, adotan-

do-se o sinal (função resolução espacial) com forma Lorentziana,

gerando-se dez versões de ruídos randõmicos com R.M.S. crescen-

tes, individualmente adicionados ao sinal de origem e verifican-

do-se o funcionamento do FILTRO DE WIENER para diferentes ampli-

tudes de ruído randõmico.

* Departamento de Física-CCT/UFPb

Caixa Postal 518 - 58100-Campina Grande - Pb - Brasil
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Lilian B. C. W. de Faro, Kiyomi Koide e Olácio Dietzsch

(Instituto de Física da USP)

e
Hélio Takai e Antônio Bairrio Kuevo Jr.

(Instituto de Física da UFRJ)

Dando continuidade aos testes do detetor E-AE, a

gás, sensível à posição, projetado para possibilitar a identifica

ção entre íons pesados de massas próximas1, novos testes com fon-

te "et" (**lAin) de 5.5 Mev foram realizados, além de testes de

performance com reações entre íons pesados.

Os testes efetuados com fonte "a" apresentaram os

seguintes resultados: resolução em posição melhor do que .4mm; nao

uniformid^ae na sinal do proporcional de perda parcial de energia

melhor do que 10%.

O detetor foi testado com pa"ticulas emergentes das

reações '"B+^N e^C+^O, tendo-se obtido, particularmente no 29

caso, resolução submilimétrica.

Com base em resultados anteriormente obtidos, foi

modificada a geometria do proporcional de energia, a fim de possi

bilitar melhor resolução, bem como minimizar a contribuição de í-

ons positivos aos pulsos deste anodo.

Agradecimentos:

Os autores agradecem a colaboração de J. G. Pacheco e M. S.

Mansueto em todas as fases de desenvolvimento deste projeto.

Referências:
1- Trabalho apresentado na VI Reunião de Trabalho Sobre Física

Nuclear no Brasil.

FÍ5. 1 - Esquema do detetor E-AE a gá», sensível ã posição, em

sua montagem atual.

•Trabalhe"parcialmente financiado pela FAPESP, PINEP e CNPq.
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DETECTOR DE TEMPO DE VÔO PARA ÍONS PESADOS

V.Guimarães*, E.M.Szanto, A.Szanto de Toledo, N.Carlin Pilho*,

M.M.Coimbra*, J.A.Pena-Brage, N.Added*, M.C.da Silva Figueira

Departamento de Física Nuclear - Instituto de Física - OSP

Tem havido um crescente interesse na observação e

compreensão da fusão nuclear bem como nos processos que com e

Ia competem como fusão incompleta, transferência e processos

de pré-equilíbrio.

Para medidas da secção de choque de fusão é neces-

sária a identificação dos resíduos de fusão. A técnica mais u

sada é a determinação da medida do tempo de vôo, que juntamen

te com a da energia permite a identificação da massa através

da relação A = 2E x t2/<i2.

A medida do tempo de vôo é feita utilizando-se dois

detectores: o primeiro, que estamos desenvolvendo, consiste

de una folha de C de = 20 yg/cm2 e um multiplicador de elétrons

O resíduo passa através da folha de C liberando elétrons e ce

continua sua trajetória sem desvio, com perda de energia des-

prezível, até o segundo detector. Os elétrons liberados são

acelerados em direção ao multiplicador que fornecerá o sinal

de tempo. O segundo é um detector de barreira de superfície

que fornece o outro sinal de tempo e a energia do resíduo

(Fig.l).

0 multiplicador de elétrons utilizado é um "che -

vron" (dois "channel plate" em série). 0 "chevron" consiste

de duas placas de vidro finas perfuradas por canais de 12 wm

de diâmetro recobertos por um material que multiplica elétrons.

Esse dispositivo nos proporciona um ganho de IO7 elétrons me-

diante aplicação de alta tensão entre as placas

Para verificarmos a resolução em tempo desse siste

ma bombardeamos alvos de Al + Au de * 80 ug/cm2 com feixe de
lt0 de 45 MeV de energia (acelerador Pelletron IFUSP).

• FAPESP
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A distância de vôo utilizada foi. de. aproximadamen-

te Ç8 cm, a detecção dos resíduos foi realizada a 10° em rela

ção ao feixe.

Para a aquisição de dados foi uáada a eletrônica

convencional para tempo de vôo, onde o primeiro detector dá o

sinal de STOP no conversor tempo-amplitude (TAC) e o detector

barreira de superfície dá o sinal de START no conversor.

A melhor resolução em tempo obtida para ser verifi

cada no espectro de TAC (Fig.2) foi de 680 ps (0.057 n.s. por

canal). Entretanto, como ainda estanos em fase final de tes-

tes, pretendemos melhorar essa resolução otimizando a eletrô-

nica de aquisição e a performance do detector de tempo.
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DOSIMETRIA DE AREA NO LABORATÓRIO DO ACELERADOR LINEAR DO IFUSP

S.B. Herdade. W.A. Oliveira e A.N. Teixeira (IFUSP) e

D.L. Gonçalez, L.S. Yanagihara e V.L.C.P. Veissid (IEAv - CTA)

Neste trabalho são reportados os aspectos mais inportantes na análise de

segurança radiológica e da dosimetria de área no Laboratório do Ace-

lerador Linear do IFUSP realizada em 1982-83 . Ao longo desse pe-

ríodo procedeu-se una avaliação da instrumentação disponível, recaLi

braçao e adaptações ãs particularidades do campo de radiação em ace-

leradores pulsados e foram desenvolvidos critérios de interpretação

das medidas para a avaliação da taxa de dose equivalente.

No início de 1983 foi feita uma reforma no acelerador que

possibilitou aLingir-se uma energia de até 70 MeV e corrente média

de até 0,3 pA do feixe analisador, resultando porém maiores níveis

de radiação nas vizinhanças da instalação. A fim de reduzir estes RÍ

veis foram feitas modificações e ampliações das blindagens existen-

tes com materiais disponíveis no LAL. Para minimizar o risco de expo

sição de trabalhadores e indivíduos do público, com base nas monito-

rações de área, foram estabelecidos critérios e recomendações de uso

da máquina.

Os levantamentos radiométricos foram feitos para as energias

de 30, 45 e 60 MeV, simulando-se as condições mais usuais de utiliza

ção da máquina.

As principais fontes de radiação são as partes atingidas pe

Io feixe de elétrons, constituindo-se o campo nas imediações dá ins-

talação de radiação pronta pulsada de bremsstrahlung e neutrons. Me-

didas da atividade induzida na máquina e alvos mostraram que o seu

efeito só é significativo a distâncias muito curtas. Na tabela 1 é

mostrada a participação percentual média de cada tipo de radiação na

taxa de dose equivalente para três condições de uso da máquina.

TABELA 1

TU>0 Lfc KAUJAgftU FEIXE
A L W ESPESSO
(E=60MeV, i=luA)

FEIXE ANALISADO
ALVO FIND+OOPO FARADAY
(E=60MeV, i«0,3wA)

ALVO ESPESSO
(E=60MeV, i=0,3uA)

Bremsstrahlung
Neutrons rápidos
Neutrons térmicos

87

11

2

76

20

4

55

35

10

A monitoração de bremsstrahlung foi feita com uma câmara de

ionização, tendo-se corrigido a leitura das perdas por efeito da pul
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sação. Para os neutrons rápidos a eficiência do monitor e o fator àe
qualidade dependem da energia. Optou-se por determinar a energia mé-
dia dos neutrons nos locais mais representativos da instalação e uti
lizou-se este valor no cálculo da dose equivalente. Um monitor porta
til da Victoreen foi'transformado num espectrômetro móvel de neutrons

rápidos<2).

Os resultados em forma de tabelas e histogramas, bem como
todos os mapas de monitoração são apresentados na referência 1. A a-
nálise com base nos dados de monitoração estabelece que a operação do
acelerador nas condições atuais é segura. A observância de todas as
recomendações a curto prazo satisfará todos os requisitos básicos de
proteção rediológica. A médio prazo a implementação das blindagens po
-dera libear o acelerador sem restrição de tempo de uso nas condições
mais críticas de irradiação.

REFERÊNCIAS
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ALVOS AUTO-SUPORTÃVEIS DE * * ' " B PARA O ESTUDO DE REAÇÕES NU-

CLEARES

KIYOMI KOIDE (Instituto de Física - DSP),

MELAYNE M.COIMBRA (Depto.de Física Nuclear,Lab.Pelletron-USP)

HÉLIO TAXAI
(Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Dentro dos programas de estudos das reações nuclea

res induzidas por íons pesados detectando partículas carrega

das no Laboratório Pelletron do IFUSP, estamos trabalhando em

experiências que utilizam isótopos de lo'llB como alvo. A qua

1idade dos alvos empregados quanto à uniformidade e contamina

ção de elementos com Z e A próximos ao 1<'11B comprometem os

resultados experimentais. A presença de 12C no alvo é partJL

cularmente crítica e,portanto,desenvolvemos um método de pre

paração de alvos auto-sustentáveis, minimizando as contamina

goes, utilizando os instrumentos e materiais disponíveis.

O método utilizado é a evaporação por boubordeamen

to eletrônico. O canhão eletrônico anular e o cadinho de

Cermet são disponíveis comercialmente (Edwards Vacuum Co.).Os

isótopos de 1 ) / U B são fornecidos (Oak Ridge Lab.) em forma

de pó. A montagem de evaporação é mostrada na figura 1. A

fim de evitar a contaminação pelo cadinho antes da evaporação,

colocamos o material no cadinho na montagem da figura e o ma

terial é aquecido em vácuo lentamente até a temperatura próxi

, ma a da evaporação formando um aglomerado. Uma grande quanti

| dade (-v 100 mg) de material é necessária a fim de formar um

I aglomerado de tamanho razoável para que possamos aquecer so -

I mente o material, evitando assim o aquecimento desnecessário
I:

do cadinho « suporte. A lâmina de vidro onde é depositado o
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filme ê limpa cuidadosamente com abrasivos e álcool isopropí-

lico.

O material em forma de aglomerado, é colocado .no

cadinho e focaliza-se o mesmo, cuidadosamente, com o canhão e

letrônico, ajustando-se a altura do mesmo. Uma fina camada

de B é evaporada com um vácuo de p < 4 x 10" torr sobre a lã

mina e o material é oxidado abrindo-se a campanula do evapora

dor a fim de formar um filme de oxido de boro (que funciona

como "release agent" por ser solúvel em água). Após a oxida-

ção, novamente uma camada de espessura da ordem de 30 - 50

yg/cm1 de B isotopicamente enriquecido é evaporada em vácuo

p < 4 x io"* torr.

Obtém-se o filme fino de B flutuando-se em água

quente, o material obtido na evaporação. Com estes alvos ob-

tivemos espectros com baixa contaminação de 12C para o espa -

lhamento elástico de lHU em 10B. Os métodos para minimizar a

presença de 1SO estão sendo desenvolvidos.

Trabalho parcialmente financiado pela FAPESP, FINEP e pelo

CNPq.
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Novo Método de Localização Bi-dimensional por Plano Resistivo
- Resultados Preliminares -

B. Marechal* - M. Froissart** •- M. Nogueira de Souza* -

R. Bruêre-Dawson**

* Laboratflrio de Física Aplicada - IF/UFRJ

**Laborat3rio de Physique Corpusculaire - College de France

Convênio CNPq/CNRS - Projeto "Ffsica Aplicada - Desenvolvimen-

to de Detectores"

A localização de eventos ionizantes por divisão de corrente em
ura plano resistivo jã foi estudada por vários pesquisadores.

A originalidade do nosso trabalho reside na maneira simples e
muito eficiente de eliminação quase completa das distorsões de
imagem sem usar métodos computacionais.

Estudos teSrieos, arranjo experimental e resultados prelimina-
res, no caso de um plano resistivo de geometria circular, se -
rio apresentados.
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José G. Pacheco, Kiyomi Koide e Lilian B. C. W. de Faro

(Instituto de Física da USPl

e
Hélio Takai e Antonio Bairrio Nuevo Jr.

(Instituto de Física da UFKT)

O detetor proporcional sensível ã posição E-AE para

o plano focai do espectrõgrafo magnético do Instituto de Física

da USP, utiliza uma linha de atraso helicoidal para leitura de po

sição. Este método de determinação da posição de incidência de u-

ma partícula, já empregue em projeto anterior1, apresenta, além

de excelente resolução era posição espacial (<.4mm), boa linearida

de ao longo de toda a extensão útil (40cm).

Atualmente a terminação da linha para o circuito de

análise temporal ê feita através de transformadores de pulso, cu-

ja desvantagem é a atenuação do pulso na razão do número de espi-

ras entre o primário e o secundário.

Para contornar o problema, foi projetado um pré am- -

plificador para ser utilizado nas extremidades da linha, cujas ca

racterísticas são: impedância de entrada igual ã impedância ca-

racterística de linha, ganho igual a 5, tempo de subida igual a 6

ns, e impedância de saída igual a 50Q.

Referência

1) K. Koide, H. Takai, A. Bairrio Nuevo Jr., B. Marechal e O.

Oietzsch, Nucl. Instr. and Methods 215 (1983) 177

nl

1\
>5mV lOnS

Fig. 1 - Resposta do pré-amplificador a um pulso quadrado com
t_ <Ins.

•Trabalho parcialmente financiado pela FAPESP, FXNEP e CNPq.
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ATA DA ASSEMBLfilA GERAL DA VII REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE FÍSI-

CA NUCLEAR NO BRASIL

ATA DA ASSEMBLÉIA REALIZADA A 04/Set./84

INÍCIO DA ASSEMBLÉIA: 21:30 horas com a presença de 110 parti-

.cipantes.

O coordenador da Comissão Organizadora (CO), Ra-

phael de Haro Jr., abriu a sessão manifestando os agradecimen-

tos da CO. ã Secretaria Geral da Sociedade Brasileira de Físî

ca pelos serviços prestados na organização da reunião; a se-

guir passou a direção dos trabalhos a Maria José Bechara.

I - COMUNICAÇÕES GERAIS

1. Informe sobre a II Escola de Verão "Jorge André Swieca"

de Física Nuclear:- A.F.R. de Toledo Piza, em nome da

Comissão Organizadora daquela Escola, informou que está

confirmada a realização da Escola no período de 29/ja-

neiro/85 a 07/fevereiro/85, no Colégio Sagrado Coração

no Rio de Janeiro. Anunciou, também, os cursos confirmâ

dos: Processos de pré-equilíbrio em reações nucleares

(M.S. Hussein), Espalhamento de elétrons (E. Wolynec) ,

Colisões de íons pesados a altas energias (M. Carolina

Nemes), Estados de altos spins - Teoria e Experiência

(Celso L. Lima e J. Barreto), Quarks (T. Kodama). Com

relação aos seminários informou estar aguardando suges-

tões.
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2. O representante do CNPq na Reunião, Yashiro Yamamoto ,

fez uma breve exposição da política científica daquele

órgão e entregou o documento "Avaliação e Perspectivas"

à C O .

II - AVALIAÇÃO DA VII REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE FÍSICA NUCLEAR

Apôs algumas manifestações de congratulações ã C.

0., foram apresentados os seguintes comentários:

1. Boa receptividade dos Grupos de Trabalho na for

ma proposta pela CO., não havendo nenhuma mani

festação explícita contra.

2. As reuniões deveriam ser mais curtas com maior

tempo para exposições orais, com discussão dos

trabalhos, dando-se maior representatividade

àqueles apresentados como contribuição.

3. A densidade do programa como.tal, está bem ada£

tada, com uma boa distribuição dos trabalhos.

H. A manutenção dos Grupos de Trabalho deve ser e£

timulada com seus trabalhos e dinâmica própria,

mesmo fora dos períodos das Reuniões.

5. Implementar seminários de revisão.

III - CONTINUIDADE DAS REUNIÕES E CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO OR-

GANIZADORA

A proposta apresentada (A.F.R. Toledo Piza) da con

tinuidade das Reuniões, com período de um ano, foi posta

em votação e aprovada por unanimidade. A seguir foi vota-
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da pela Assembléia a constituição da nova Comissão Organi

zadora, cujo resultado foi: Takeshi Kodama (88 votos) ,

Paulo Roberto Silveira Gomes (79 votos), Carlos Apoloni

(61 votos), Otaviano Helene (54 votos), Thereza Borello

Lewin (45 votos), Chung K. Cheong (35 votos), Rui Naza-

reth (32 votos), Rajendra Saxena (26 votos), Lighia H.

Matsushighe (11 votos), J.A. Castilho Alcaraz (23 votos),

Hélio Dias (25 votos), Alejandro S. de Toledo (20 votos),

Emerson J.V. Passos (3H votos) e Roberto Ribas (21 votos).

Fica a Comissão Organizadora constituida pelos seis nomes

mais votados.

IV - DISCUSSÃO SOBRE 0 29 WORKSHOP DE FÍSICA NUCLEAR EXPERIMEN

TAL

Foi apresentada e posta em discussão a proposta de

estudo e constituição do 29 WORKSHOP de Física Nuclear Ex

perimental>

Inicialmente foi votada pela Assembléia a proposta

(A.F. Piza) da formação de uma Comissão Provisória com a

finalidade de ouvir a opinião e decidir sobre as propôs-

tas então apresentadas; esta proposta foi derrotada (1 vo

tos a favor).

A seguir os dois Laboratórios que se inscreveram

para sediar o WORKSHOP, a saber, o Laboratório Van de

Graaf da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Jane^

ro e o Laboratório do Acelerador Linear do Instituto de

Física da USP, apresentaram seus projetos, tendo na vota-

ção sido escolhido o Laboratório do Acelerador Linear da

USP (33 votos) (Laboratório da PUC - 32 votos e 17 absten
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ções).

Por votação da Assembléia decidiu-se ainda que a

Comissão Organizadora do 29 WORKSHOP de Física Nuclear

Experimental seria constituída de dois membros escolhi-

dos por votação da própria Assembléia, mais três membroe

indicados pelo Laboratório escolhido. Passando-se â vota

cão foram indicados e votados: Paulo Roberto Silveira Go

mes (31 votos), Emerson J.V. Passos (24 votos), Hélio

Dias (22 votos), Ricardo Marine1li (4 votos) e Dirceu Pe

reira (14 votos). Fica assim a Comissão Organizadora cens

tituida pelos dois nomes mais votados da lista acima, e

de Paulo R. Pascholati, Marcos N, Martins e um teórico ,

a ser indicado posteriormente, como membros indicados pe_

Io Laboratório do Acelerador Linear.

A Assembléia foi encerrada às 23:30 horas pelo

Coordenador da Comissão Organizadora, Raphael de Haro

Jr., que agradeceu a presença de todos.
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RESUMO - T. KODAMA (CBPF)





1.

2.

3.

5.
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